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 العخبية المغة/ قدع لمعمػم االندانيةجامعة السػصل / كمية التخبية 
   

 (ٕٕٔٓ/ٔ/ٜٔ، قبل لمشذخ في  ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٙٔ)قجم لمشذخ في 
 

 :ز البحثمخم
يتشاول البحث التفديخ الّدببي لعجد مغ السدسيات التي سّسيت باسسائيا نتيجة التصػر الجاللي الحؼ تعخضت لو ، وذلظ في كتاب 

ويعّج الّتصػر الّجاللي أحج جػانب التصػر المغػؼ ، وميجانو األلفاظ ومعانييا ، فيي ىـ( ٕ٘ٓٔتاج العخوس مغ جػاىخ القامػس لمدبيجؼ تـ )
  .، بل ىي في تغيخ مدتسخ ال يتػقف غيخ مدتقخة عمى حال 

اللةبوتتسثل مطاىخ التصػر في ىحه األسساء   ، ثالثة مطاىخ، السطيخ األّول : يتسّثل بتعسيع الّجاللة ، والثاني : بتخريز الجِّ
انتقال الجاللة مغ السجال السحدػس إلى السجّخد ، أو مغ ويذسل ،  والسطيخ الثالث : ىػ االنتقال الجاللي ، أوانتقال مجال االستعسال

االنتقال الجاللي لغيخ عالقة السذابية ، وىي ، و االنتقال الجاللي عغ شخيق االستعارة لعالقة السذابية ، و  السحدػس إلى السحدػس
 . از السخسلعالقات السج
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Abstract: 
The research deals with the causal interpretation of a number of names that were named as a result 

of the semantic development that they were subjected to, in the book Taj al-Arus from the dictionary 

jewels of Zubaidi ( 5021 AH). The semantic development is one of the aspects of linguistic 

development. Constant change that does not stop. 

The aspects of development in these names are represented in three aspects, the first aspect: is the 

generalization of significance, the second: the assignment of significance, and the third aspect: it is the 

semantic transition, or the field of use, and it includes the movement of significance from the perceived 

domain to the abstract, or from the tangible to the sensible, and the semantic transition Through the 

metaphor of the like relationship, and the semantic transfer of the non-like relationship, which are the 

transmitter metaphor relationships. 

 

 

 

 التسييج
تزييا متصمبات الحياة وشبيعتيا ، وما تفخضو مغ تشّػع واختالف في األمػر التصػر والتغييخ مغ األمػر التي تق      

الحياتية ، واالنتقال مغ حاٍل إلى حال ، ومغ وضع إلى آخخ ، فيشاك التصػر االجتساعي ، واالقترادؼ ، والعمسي ، 
ا ما يقتزي حجوث التغييخ والثقافي ، والرشاعي . وتعجُّ المغة ىي الػسيمة الفزمى إلبخاز ىحه السطاىخ كافة ، وىح

 والتصّػر فييا بالذكل الحؼ يػاكب التصػرات والتغييخات الدابقة ويعكديا . 
المغة محكػم بقػانيغ ثابتة كالقػانيغ التي تحكع مطاىخ التصػر األخخػ في الّصبيعة ، وىحا ما  في تصّػرالو       

التقادم الدمشي خالل دالالت ججيجة يفخزىا  يطيخ مغ ، اللة التي تحسميا مفخدات المغةفخض نػعا مغ تصّػر الج
ومغ خالل استقخائشا التاج ، وججنا أّن الّدبيجؼ أولى تأصيل األلفاظ وبيان التصػر الجاللي الحؼ  .(ٔ)بسكػناتو الججيجة

                                           
 .٘، والتصػر المغػؼ مطاىخه وعممو وقػانيشو :  ٛٚيشطخ : المغة والسجتسع :  - (ٔ)
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إلى ما جاء مشيا تتعخض األلفاظ لو أىسية كبيخة ، فيػ غالبا ما يأتي باألصل المغػؼ والجاللي لسادتو المغػية  ثع يشبو 
مى التصػر عغ شخيق السجاز ، وأشار في عازا ، وأشار كحلظ بسرصمحات دالة عمى الحكيقة ، وإلى ما جاء مشيا مج

ليو ؛ إذ يرخِّح الّدبيجؼ بسرصمحات تجلّ  عمى التصػر إتي مػاشغ كثيخة إلى ضاىخة االتداع في السعشى الحؼ سشأ
ى السجاز، أو استعارة ، مغ ، وتقادم العيج ، نحػ ذلظ  قػلو : مجازا ، أو عمالجاللي الحؼ يريب األلفاظ بسخور الدّ 

... وغيخىا مغ التعابيخ الّجالة عمى تصػر داللة األلفاظ ، أو تغميبا ع اّتدَع ثأو  ،أو كشاية ، أو اتداعا ،  استعيخ أو
، والتصػر  الجاللياالنتقال  شكل مغ أشكالالّدبيجؼ سبب تدسيتيا ، مشبيا فييا إلى  وقج وقفشا عمى األلفاظ التي فّدخ

 . االحؼ أصابي
:    ّولالسحػر ال -:لألسساء وتفديخ سبب تدسياتيا بثالثة محاور مطاىخ التصػر الّجاللي ويتسّثل 

 تعسيع الّجاللة 
 يقرج بو تػسيع داللة المفع ومفيػمو ، وىػ انتقالو مغ معشاه الخاص إلى معشى أعع        
. وحّجد فشجريذ التعسيع بأنو يشحرخ في إشالق  (ٕ)فيريخ عجد ما يذيخ إليو  معشى االسع أكثخ مغ الّدابقوأشسل ، 

اسع نػع ِمغ أنػاع الجشذ عمى كمِّو ، وىحا حال األشفال الحيغ يدسػن جسيع األنيار باسع الّشيخ الحؼ يخونو في 
 .  (ٖ)السكان الحؼ يعيذػن فيو

،  واتداعو داللي اظ مغ تغييخ وتحػللّجور البارز في اإلشارة والتشبيو إلى ما يريب األلفوكان لعمسائشا العخب ا     
فارس بباب سساه (، يتزسغ نساذج تصبيكية عميو ، وخّرو ابغ ج أفخد ابغ دريج لو بابا سّساه )باب االستعاراتفق

. واألمثمة كثيخة  (ٗ)(أسساء قيذ عمييا وألحق بيا غيخه ( ، وباب آخخ بعشػان )القػل في أصػل)العسػم والخرػص
إّن أصل الِػْرِد إتيان الساء ، ثع صار إتيان كلِّ شيٍء ِوْرًدا ، والَقَخب في األصل ىػ  يع ذكخىا عمساء المغة ، مشيا قػل

تعسالو ، حتى صار شمب الساء ، ثع صار يقاُل لكّل شمٍب ِقَخبا، والػغى ىػ اختالط األصػات في الحخب ثع كثخ اس

                                           
 .ٜٕٛ:  ، وعمع المغة بيغ التخاث والسعاصخةٖٕٗ، وعمع الجاللة :  ٕٙٔيشطخ : دور الكمسة في المغة :  - (ٕ)
 .ٕٛ٘:  يشطخ : المغة لفشجريذ - (ٖ)
 .ٕٗٔالراحبي في فقو المغة : ،  ٕٙ٘ٔ/ٖجسيخة المغة :  يشطخ : - (ٗ)
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وكان لمفارابي دور في تحجيج ىحه الطاىخة وتعخيفيا فقال : "واالسع الحؼ ُيقال بعسػم  . (٘)يصمق عمى الحخب وَغى
وخرػص ىػ أْن يكػن اسًسا لجشٍذ تحتو أنػاع ، ويكػن ذلظ االسع بعيشو لكبا لبعس أنػاع ذلظ الجشذ بسا ىػ ذلظ 

 . (ٙ)الّشػع"
إلى ما أصاب االسساء مغ تصػر داللي عغ شخيق االتداع مرّخحا وأشار بيجؼ في مػاضع كثيخة وقج نّبو الدّ       

بحلظ تارة ، ومّخة أخخػ مبيشا التغيخ الجاللي ِمغ دون ذكخ مرصمح االتداع . وقج وقفشا عمى اسساء وّضح الّدبيجؼ 
ي تفديخ لفع )الخارب( ، في مادة سبب تدسيتيا ، وأشار إلى ما أصابيا مغ تصػر داللي ، نحػ ذلظ ما ذكخه ف

: "  (ٛ)" . ونحػه في مادة )ركب(ًة ، ثع ُنِقَل إلى غيخىا اتداعاقال : " الخاِرُب : ساِرُق اإلبِل خاّص إذ  (ٚ))خخب(
 ما جاء في مادةه أيزا َمغ رِكَب دابًة ..." .  ونحػ  والّخاِكُب في األصل ىػ راِكُب اإلبَل ، ثع اُتِدَع فأشمق عمى كلِّ 

قاط ...واألصل فيو  ندول الّذيِء ِمغ أعمى إلى أسفل ، ووقػعو عمى األرض ، ثع اُتدع فيو فقيل  (ٜ))سقط( : "والدُّ
لمَخصأ ِمغ الكالم : َسَقٌط ". وىحه الشساذج تعج مغ األلفاظ واألسساء التي اتدعت داللتيا ، وانتقمت مغ معشاىا الخاص 

 إلى معشى أعع وأشسل . 
يات التي فّدخ الّدبيجؼ سبب تدسيتيا ، وبّيغ ما أصابيا مغ تصػر لغػؼ ، وتحّػل داللتيا مغ الخاص مغ السدس      

ياق( ، فقج جاء في مادة )سػق( ِإلى الَسْخَأة َمْيَخىا( ")و(مغ الَسجاِز : ساَق) :  (ٓٔ)إلى العام السصمق ، لفع ) الدِّ
جاِق عشَج الَعَخِب اإلِبل ، وىي الِتي وَصجاَقيا ِسياقًا : )َأْرَسَمو كأساَقو( وِإن كاَن  َدراِىَع َأو َدناِنيَخ ؛ لنَّ أْصَل الرَّ

يشاِر وَغْيِخِىسا ْرَىع والجِّ ُجػا ...) ُتداُق ، فاْسُتْعِسَل ذِلَظ في الجِّ ياُق كِكتاٍب : الَسْيُخ( ؛ لنيع ِإذا َتَدوَّ و(مغ الَسجاِز :)الدِّ
ياق مػِضَع الَسيْ كاُنػا َيدػُقػَن اإلبَل والَغَشَع مَ  ِخ وإن َلع َيكغ إِباًل ْيخًا ؛ لنِّيا كاَنت الغالِب عمى َأمػاِلِيع ، ُثعَّ ُوِضَع الدِّ

 " . وَغَشساً 
                                           

 .ٕٙ٘ٔ/ٖيشطخ : جسيخة المغة :   - (٘)
 ٕٕالعبارة :  - (ٙ)
 .ٖٖٗ/ٕالتاج :  - (ٚ)
 .ٖٕ٘/ٕم . ن :  - (ٛ)
 .ٖٓٙ/ٜٔم . ن :  - (ٜ)
 .٘ٚٗ/ٕ٘التاج:  - (ٓٔ)
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ياق الحؼ فّدخه الّدبيجؼ وعّجه مغ السجازمغ الشز يتزح         وىػ مغ مطاىخ التصػر  ، التفديخ الّدببي لمفع الدِّ
ياق برجاق السالجاللي لمفع الّدياق ؛ إذ فدّ  ؛ ألنيع كانػا يدػقػن إلى وسسي سياقا  ،أخخػ بالسيخومّخة خأة َمّخة ، َخ الدِّ

ألّن أصل  ىشا عمى الحكيقة ؛ ميخىا مغ اإلبل والغشع َسْػًقا ، كػنيا ُتداق فدّسي لحلظ سياقا . والدياق جاء السخأة 
أصل صحيح واحج يجل عمى َحجو الذيء يقال : ساقو الرجاق عشج العخب قجيسا اإلبل والغشع ، والديغ والػاو والقاف 

يقة : ما سيق مغ الّجواب كػنيا ُتداق ، فقالػا : ُسْقُت إلى امخأتي ِصجاقيا سياقا . ثع تصّػرت  (ٔٔ)يدػقو َسْػًقا ، والدِّ
مجاًزا عمى  إبال أو غشسافرار يصمق عمى الِرجاق والسيخ وإْن كان دراىع أو دنانيخ ولع يكغ ، داللة المفع واتدعت 

 مغ باب تدسية الّذيء باسع غيخه مجازا.      ، االتداع
؛ ألّن اإلبل كانت ُتداق بو  يتبيغ مغ خالل الّشز التفديخ الّدببي لمفع الدياق وبيان سبب تدسيتو أّنو سّسي      

واتدعت فذسمت الّجراىع خب ا ، ثع تصػرت داللتيا عشج العإلى السخأة وُتسشح ليا ، وكان صجاق السخأة قجيسا إبال وغشس
وتغيخ الُسدّسى وتػسع أنػاعو، وىحا يعّج  ، وىػ ما يعشي بقاء االسع ،جازا ، سّسيت سياقا وىي الُتداق والجنانيخ م

 تحػاًل داللًيا مغ الخاص إلى العام .
َيُة( ، وق: (ٕٔ)ونحػ ذلظ أيزا لفع )العقل( ، فقج جاء في مادة)عقل(       ج َعَقَمو ، إذا َوَداه ، ومشو ")والَعْقل : الجِّ

َيْت بحلظ ؛ لّن  (ٖٔ)الحجيث : }الَعقُل عمى الُسدِمسيَغ عامًَّة ، وال ُيتَخُك في اإلسالِم ُمْفَخٌج{ ، قال اَلْصَسِعّي : وإّنسا ُسسِّ
َعَقْمُت الَسْقتػَل ، إذا َأْعَصيَت ِدَيَتو اإلبَل كانت ُتْعَقُل بفشاِء وِليِّ الَسْقتػل ، ثّع َكُثَخ استعساُليع ىحا المفُظ حتى قالػا : 

  . "َدراِىَع أو دنانيخ
العيغ والقاف والالم في العخبية أصل واحج مصخد معشاه الَسْشُع والَحْبُذ ، ومشو اشتقَّ العقل، فيػ الحابذ عسا ال    

ية ، كسا ذكخ  يميق ، ومشو أيزا سّسي البعيخ ِعقااًل ؛ ألّنو ُيْسشع عسا ال يميق . وكحلظ أشمقَ  العخب اسع الَعْقِل عمى الجِّ
الّدبيجؼ وَمْغ سبقو مغ أىل المغة وسّسيت الّجية عقال ؛ ألّنيا كانت عشج العخب إبال ، والقاتل كان ُيكمف أْن يدػق إبل 

وأصل الَعْقِل  الّجية إلى فشاء ورثة السقتػل ، ثع يعقميا ويدمسيا إلى أوليائو ، فدّسيت الّجية عقال تدسية بسرجر فعمو ،

                                           
 .ٙٙٔ/ٓٔ، والمدان :  ٜٓ/ٖيشطخ : السقاييذ :  - (ٔٔ)
 .ٕٗ/ٖٓالتاج :  - (ٕٔ)
 .٘ٔٛ/ٖيشطخ : الشياية :  - (ٖٔ)
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ثع تصُػرت داللة المفع واتدعت  . (ٗٔ)مرجر َعَقْمُت البعيخ أعِقُمُو َعْقاًل ، والِعقاُل : حْبٌل يثشى بو يُج البعيخ إلى ركبتيو
وكثخ استعساليا ، كسا نّبو إلى ذلظ الّدبيجؼ ؛ إذ صار الَعْقل فيسا بعج وبسخور الّدمغ يصمق عمى كّل ما يقّػم عغ 
اإلبل بالّحىب أو الفزة أو الجنانيخ . فانتقمت داللة المفع مغ الخاص الُسقّيج الّجال عمى اإلبل إلى العام ليذسل الحىب 

فتدسية غيخ اإلبل بالَعْقل يعجُّ مغ السجاز  ،زة والّجنانيخ وغيخىا وىػ انتقال مغ الحكيقة إلى السجاز أيزا والف
 اتداعا. 
لي نتيجة االستعسال ، لفع ومغ األلفاظ التي فّدخ الّدبيجؼ سبب تدسيتيا ، ونّبو إلى ما أصابيا مغ تصػر دال      
")والُعَذَخاُء( ... )مغ الشُّػق : التي َمَزى ِلَحْسِمَيا َعَذَخُة َأْشُيٍخ( بعج :  (٘ٔ)خاء( ، فقج جاء في مادة )َعذخ()الُعذْ 

قال  ُشُخوِق الَفْحِل ...،وال َيداُل ذلظ اْسَسيا َحّتى َتَزَع ، فِإَذا َوَضَعْت ِلَتَساِم َسَشٍة فيي ُعَذَخاُء َأيزًا عمى ذلظ  ...
 .: قج اتُِّدَع في ىحا حتَّى ِقيَل ِلُكّل حاِمل : ُعْذَخاُء ، وَأْكَثُخ ما ُيْصَمق عمى الَخْيِل واإِلبل"  (ٙٔ)ابُغ اَلثيخ
 الُعذخاء ىي اسٌع لمّشػق سّسيت بحلظ لتسام عذخة أشيخ عمى حسميا ، وتجسع عمى ِعذار ،      

ُعّذخاء أيزا ، وقيل : إذا وضعت فيي عاِئٌح وقالػا ىي بعج ذلظ : ُعَذَخاء حتى تزع ، فإذا وضعت لتسام سشة فيي 
، كسا قالػا : سّسيت ُعَذَخاء ؛ ألّنيا حجيثة العَيج بالّتعذيخ ، والتعذيخ حْسُل الَػلِج في البصغ ، كسا قالػا : إّن الُعَذَخاء 

 .  (ٚٔ)شتطخ نتاجياوجسعيا الِعذار اسع الشَُّػُق التي َنَتَج بعزيا ، وبعزيا قج اقتخب يُ 
 يتزح مغ تفديخ الّدبيجؼ ومغ سبقو أّن الِعذار تصمق عمى مغ أتى عمى حسميا عذخة       

وقال َثْعَمب : الِعَذار مغ اإِلِبل الَّتي قج َأَتى عمييا َعَذَخُة َأْشَيٍخ . وبو : " (ٛٔ)أشيخ ، واستذيج الّدبيجؼ بقػل ثعمب
خ قػُلو تعالى تفديخ لفع الِعذار في اآلية الكخيسة ، فيي عشج . وىكحا جاء "  (ٜٔ)َّ َّ مي خي حي جي ٱُّٱ: ُفدِّ

مت وُتخكت  . (ٕٓ)العخب أْنَفذ ماليع ، فعصِّ
                                           

 ٓٙٗ/ٔٔوالمدان :  ٕٕٗ/ٕ،  والسرباح : ٙ٘/ٗ، والسقاييذ : ٖٕٚ/ٔ، والتيحيب : ٜٙٚٔ/٘يشطخ : الرحاح :  - (ٗٔ)
 .ٔ٘-ٓ٘/ٖٔالتاج :  - (٘ٔ)
 .ٙٚٗ/ٖيشطخ : الشياية :  - (ٙٔ)
  ٔ٘-ٓ٘/ٖٔ،والتاج : ٕٚ٘/ٗ،والمدان : ٔٔٗ/ٕ،والسرباح: ٓٔٗ/ٔ،والتيحيب:ٕٚٗ/ ٔيشطخ :العيغ : - (ٚٔ)
 .ٔ٘/ٖٔالتاج :  - (ٛٔ)
 .  ٗسػرة التكػيخ : اآلية  - (ٜٔ)
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ثع جاء الّدبيجؼ بقػل ابغ األثيخ إّن المفع قج اتدعت داللتو نتيجة االستعسال ، وصار يصمق عمى كلِّ حامل غيخ      
 محرػر بعذخة شيػر فقج يديج أو يشقز مغ باب االتداع  ، وىحا يعج مغ

 التصػر الجاللي الحؼ يريب األلفاظ واتداع  داللتيا مغ الخاص إلى معشى أعع وأشسل . 
 ومغ األلفاظ التي اتدعت داللتيا مسا فّدخ الّدبيجؼ سبب تدسيتيا مشبيا إلى ما أصابيا مغ     

 والفخيزتان : الَجَحَعُة مغ ") : (ٕٔ)اتداع في داللتيا لفع) الفخيزة( ، فقج جاء في مادة )فخض(
ُة مغ اإلِبلِ ا ، َجْسُع َفِخيَزٍة ، وىػ الَبِعيُخ  (ٕٕ)ِستَّ َفَخائَس {وفي َحجيث ُحَشْيٍغ :} فِإنَّ لو َعَمْيَشا ( ... لَغَشِع ، والِحقَّ

َي ا َي َفِخيَزًة ؛ َلنَُّو َفْخٌض َواِجٌب َعَمى ِذي الَساِل ، ثّع اتُِّدَع فيو َحتَّى ُسسِّ لَبِعيُخ َفِخيَزًة في الَسْأُخػُذ في الدََّكاِة ، ُسسِّ
 َغْيِخ الدََّكاِة". 

مغ الفعل )َفَخَض( الفخيزة في المغة كسا ذكخ أىل المغة والّدبيجؼ في التاج ، ىي في األصل اسع مرجر       
وىػ التقجيخ ؛ ألّن الفخائس مقجرات ، وفخض هللا األحكام َفَخًضا ؛ أؼ : أوجبيا ؛ لحا سّسي البعيخ  ، و)اْفَتَخَض( 

؛ أؼ : إّنو سّسي بسرجر  (ٖٕ)ػلة ، وافخضتو بسعشى أعصيتوالسأخػذ مغ الّدكاة وفي الّجية فخيزة فعمية بسعشى مفع
 فعمو داال عمى اسع السفعػل .

فرار يصمق ، وذكخ ابغ األثيخ في تفديخه حجيث حشيغ أّن الفخيزة ىػ البعيخ السأخػذ لمدكاة ، ثع اتُّدع فيو       
وتحػلت مغ الخاص  ، يعشي أّن المفع قج تصػرت داللتو غيخ الّدكاة ، وىحاالدكاة ، وفي عمى كّل بعيخ فخيزة في 

 السحجد بالبعيخ السفخوض لمدكاة إلى معشى عام يذسل كّل بعيخ ؛ لكثخة استعسالو عمى ألدشة الّشاس .    
ومغ األلفاظ التي فّدخ الّدبيجؼ سبب تدسيتيا ، وأشار إلى ما أصابيا مغ تصػر داللي ، لفع )الَبالط( ، فقج      
( : :  (ٕٗ)في مادة )بمط( جاء اِر( وغيخىا : َبالٌط ...)وُكلُّ َأْرٍض ُفِخَشْت بيا أو باآلُجخِّ ")والِحجاَرُة الَِّتي ُتْفَخُش في الجَّ

                                                                                                                                                  
 . ٖٖٓ/ٛ، وتفديخ  القخآن العطيع: ٕٕٛ/ٜٔ، الجامع ألحكام القخآن : ٙ٘ٗ/ٛيشطخ : معالع التشديل :  - (ٕٓ)
 .ٖٛٗ/ٛٔالتاج :  - (ٕٔ)
 .ٜٕٛ/ٖيشطخ : الشياية :  - (ٕٕ)
 ٜٜٕ/ٔ، والسصمع عمى أبػاب الفقو :  ٛ٘/ٗ، والسخرز : ٜٙٗ/ٕ، والسرباح :  ٘ٔ/ٕٔ، والتيحيب :ٜٛٓٔ/ٖالرحاح :  - (ٖٕ)

 .ٖٛٗ/ٛٔ، والتاج : ٕٗٓ/ٚ، والمدان : 
 .ٙٙٔ/ٜٔالتاج :  - (ٕٗ)
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َي الَسكاُن َبالشاً (ٕ٘)َبالٌط، وِمْشُو َأْيزًا َحجيُث جابٍخ : }َعَقْمُت الَجَسَل في ناحيِة الَبالِط { ؛ اتِّداعًا باْسِع َما  ، وُسسِّ
 ُيْفَخُش بو" . 

الط في أصل المغة كسا ذكخ الّدبيجؼ ومغ سبقو مغ أصحاب السعجسات ىػ كّل شيٍء ُفِخَشْت بو الّجارمغ البَ      
ا ، فخشيا حجٍخ أو غيخه ، وقالػا : الَبالط ىػ الحجارة التي ُتفخُش في الّجار، قالػا : بَمَط الّجار وأْبَمَصيا وبّمَصَيا تبميصً 

 . (ٕٙ)بالَبالِط أو بآُجخٍّ َفَخًشا مدتػيا بيا أممَذ فيي مبمػشةٌ 
تدسية الّذيء باسع  متػسع الجاللي سّسي السكان َبالًشا باسع محِمِو ؛ أؼ : ما يفخش بو ، وىػ مغ بابلونتيجة      

الّجال عمى الحجارة تفخش بيا  وىحا مغ مطاىخ التصػر الجاللي ، وتحػل الّجاللة مغ السعشى الخاص غيخه مجازا ،
   .؛ ليدّسى بو السكان األرض إلى معشى أعع وأشسل

نخمز مسا تقّجم أّن ما فّدخه الّدبيجؼ يجخل ضسغ االتداع الّجاللي الحؼ اصاب األلفاظ لتعصي أكثخ مغ داللة ،      
 .ويعجُّ ذلظ شكال مغ أشكال التفديخ الّدببي لاللفاظ 

 : تخريز الّجاللة  ثانيالسحػر ال 
يقرج بو تخريز العام ، أو تخريز مجال الجاللة ، وتحػيميا مغ السعشى العام إلى الخاص أو السعشى       

الجدئي ، ويدّسى أيزا بتقميز الجاللة ، كسا يعشي قرخ السعشى العام عمى بعس أفخاده وتزييق شسػلو ، وبحلظ 
. ويبجو أّن ىحا الّشػع مغ التصػر ىػ نتيجة اضافة بعس السالمح  (ٕٚ)يزيق مجالو ، ويقترخ عمى ناحية مشو

. وقج تشّبو المغػيػن العخب القجامى إلى ضاىخة العام  (ٕٛ)التسييدية لمفع ، فكمسا زادت السالمح لذيٍء ما قّل عجد افخاده
حؼ يأتي عمى الجسمة ال والخاص ، فقج خّرو ابغ فارس بباٍب سّساه )العام والخاص( ، وعّخف العام بأّنو : ىػ ال

، وأشار المغػيػن إلى ألفاٍظ أصابيا  (ٜٕ)يغادر مشيا شيئا ، والخاص : ىػ الحؼ يتحمل فيقع عمى شيء دون أشياء
                                           

 .ٔٓٗ/ٔيشطخ : الشياية :  - (ٕ٘)
 . ٕٗٙ/ٚلمدان : ، وآٛٔ/ٜ، والسحيط : ٜٕٚ/ٔ، السقاييذ : ٕٖٗ/ٚيشطخ : العيغ :  - (ٕٙ)
:  ، وعمع الجاللة في السعجع العخبي ٕ٘ٗ، وعمع الجاللة :  ٜٕٔ، وفقو المغة وخرائز الغخبية : ٚٔٔيشطخ : داللة األلفاظ :  - (ٕٚ)
ٙٛ. 
 .ٕ٘ٗيشطخ : عمع الجاللة :  - (ٕٛ)
 ٕٗٔيشطخ : الراحبي في فقو المغة :  - (ٜٕ)
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التصػر الّجاللي والسيسا األلفاظ اإلسالمية التي تغيخت داللتيا مغ معشاىا المغػؼ إلى معاٍن شخعية خاصة بديادات 
( ، بابا سّساه )معخفة العام والخاص . وخّز الديػشي (ٖٓ)الرالة والريام والحجُّ والدكاةزيجت وشخائع ُشخِّعت مشيا 

نّبو فيو عمى ألفاظ كانت تحسل داللة عاّمة ثع خّرت نتيجة التصػر الجاللي الحؼ أصابيا ، نحػ ذلظ لفع )الّدبت( 
ام األسبػع ، عمى أّنو جدء مغ أجداء فإّنو في أصل معشاه في المغة ىػ )الّجىخ( ، ثّع خّز باالستعسال بأحج أي

 . (ٖٔ)الّجىخ
وقف الّدبيجؼ عمى ألفاٍظ كثيخة وّضح فييا سبب تدسيتيا ، وأشار إلى ما تعخضت إليو مغ تغييخ داللي ، نحػ      

 مغ األسساء التي بيغ الّدبيجؼو ذلظ تخريز لفع الكفخ، والسشافق ، والرالة ، والرػم ، والسؤمغ ، والفاسق غيخىا. 
جاء إذ ( ، بعج أْن كان مصمقا لفع )الّجابةوقج أصابيا التصػر الجاللي فرار يّجل عمى معشى خاص ، سبب تدسيتيا 
ابَّة( اسُع )َما َدبَّ ِمَغ الَحَيَػانِ ":  (ٕٖ)في مادة ) دبب(  من خن ُّٱ:( ُمَسيِّدِه وغيِخ ُمَسيِّدِه ، وفي التَّْشِديِل  العديد و )الجَّ

وَلسَّا َكاَن ِلَسا َيْعِقُل وِلَسا اَل َيْعِقُل ... قيل : ِمْغ َدابٍَّة ِمَغ اإِلْنِذ ،  (ٖٖ)َّ مي خي حي جي يه مهىه جه ين ىن
ابَُّة : التي ُتْخَكُب )و( َقْج )َغَمَب( ىحا االسُع ) والِجغَّ وُكلِّ ما َيْعِقُل ، وقيل ِإّنسا َأَراَد الُعُسػَم ... ما ُيْخَكُب( ِمَغ  َعَمىوالجَّ

 " . َوابِّ الجَّ 
 الّجابة : اسع مذتقّّ مغ الفعل َدبَّ ، وىػ في أصل معشاه في المغة يصمق عمى الَسذي بال       

ولع ُيدِخع ،  َيُجبُّ َدبِّا وَدبيًبا ؛ أؼ : إذا مذى عمى ىيشتو ّشسل وغيخه مغ الحيػان عمى األرضسخعة ، فقالػا : َدبَّ ال
وقالػا : َدبَّ القػم الى الَعجوِّ دبيبا ، إذا مذػا ىمى ىيشتيع ولع يدخعػا ، وكحلظ دّب الذيخ ؛ أؼ : مذَي مذًيا 

. وىحا يعشي أّن الّجّب وىػ السذي ببّطء وىيشة تتعّمق باإلندان والحيػان . وجاء في المدان : "والّجبادب :  (ٖٗ)رويجا

                                           
 .ٜٗٔ/ٔمسات االسالمية : ، والديشة في الك ٙٛ-ٛٚيشطخ : م . ن :  - (ٖٓ)
 .ٕٚٗ/ٔيشطخ : السدىخ :  - (ٖٔ)
 .ٖٜٖ-ٕٜٖ/ ٕالتاج :  - (ٕٖ)
(33)

 .31سورة النّور / - 
 ٜٖٙ/ٔ، والمدان :    ٙٚ/ٗٔ، والتيحيب : ٕٗٔ/ٔيشطخ : الرحاح :  - (ٖٗ)
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ونخػ أّن الفعل َدّب حكاية صػت نػع مغ أنػاع السذي الييغ والبصيء   (ٖ٘)"ىػ حكاية صػتكأّنو ُدْب ُدب ، و  صػت
خت في اآلية التي ورد، ثّع اشتقَّ مشو اسع الّجابة الحؼ يصمق عمى َمغ يسذي عمى األرض  فييا اسع الّجابة ،  ، كسا ُفدِّ

، والسعشى  (ٖٙ)وما يعقل وما ال يعقل ، أوحيػانتسذي عمى األرض مغ إندان فقج قالػا في تفديخىا : إّنيا كّل دابة 
  ىم مم خم ٱُّٱ قػلو عّد وجل :: "أّن كلَّ نفٍذ دابٌة ، ثع جاء الّدبيجؼ بآية آخخػ لتػكيج السعشى  كسا ذكخ الّدبيجؼ

.  (ٖٛ)الُعُسػَم "قيل : ِمْغ َدابٍَّة ِمَغ اإِلْنِذ والِجغَّ وُكلِّ ما َيْعِقُل ، وقيل : ِإّنسا َأَراَد   (ٖٚ)َّ  ٰذ حن جن يم
 . (ٜٖ)والسقرػد مغ الّجابة ىشا الِجغِّ واإلنذ والحيػان ، ومشيع مغ خّرو بالجغِّ واألنذ ؛ أؼ : ما يعقل

يتّزح مسا قالو الّدبيجؼ وَمغ سبقو مغ المغػييغ ، ومغ ثع تفديخ لفع الّجابة في اآليتيغ أّن الّجابة ىي كل ما       
يجُّبُّ عمى وجو األرض عمى العسػم ، ثّع خزُّ في االستعسال فرار يجلُّ عمى كّل ما ىػ مخكػب فقط ، وىػ الغالب 

وقج غمب ىحا االسع عمى ما ُيْخَكب( . كحلظ تبيغ لشا مغ خالل ّدبيجؼ )في االستعسال في كالم الّشاس بجليل قػل ال
ّب ، وكأْن الّجابة ىي حكاية صػت )ُدب ُدب( ، ثع خّز لّجابة أّنيا كانت تصمق عمى ما دُ الّدببي لمفع ا التفديخ

و التصػر الجاللي فرار يُجلُّ عمى كل ما ىػ مخكػب في عخف الّشاس واالستعسال . وىحا يعشي أّن االسع قج أصاب
 بالتخريز بعج أْن كان عاًما شامال كلَّ الّجواب مغ اإلندان وغيخه مغ السخمػقات التي تسذي .

ومغ السدسيات التي أصابيا التصػر الجاللي فرارت تصمق عمى معشى مخرز مغ باب السجاز بعج أّن كان     
")والغائُط : ِكشايٌة عغ الَعِحَرِة( نفِديا ؛ َلنَّيع كانػا يمفػنيا : (ٓٗ)مصمقا وعاما ، اسع )الغائط( ، فقج جاء في ماة)غػط(

وقيل : لنيع كانػا ِإذا َأرادوا ذِلَظ َأَتػا الغائَط وَقَزػا الحاَجَة ، فقيل لكلِّ َمغ َقَزى حاَجَتو : َقْج َأَتى الغاِئَط . بالغيصان

                                           
 .ٖٓٚ/ٔالمدان :   - (ٖ٘)
 .ٜٕٔ/ٕٔالقخآن :  ، والجامع ألخكام ٘٘/ٙيشطخ : معالع التشديل لمبغػؼ :  - (ٖٙ)
 .٘ٗسػرة فاشخ :  - (ٖٚ)
 . ٖٜٖ/ٕالتاج :  - (ٖٛ)
 .ٖٔٙ/ٗٔيشطخ : الجامع الحكام القخآن :  - (ٜٖ)
 .ٕٕ٘-ٕٔ٘/ٜٔالتاج :  - (ٓٗ)
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اء:  َّ خص حص مس خس  حس جس ٱُّ: ، ُيْكشى بو عغ الَعِحَرِة . وفي التَّْشديِل الَعديد  نس ُجُل ِإذا ،  ٣٤ال وكان الخَّ
َز اْرتاَد غاِئصًا مغ اَلْرِض َيغيُب فيِو عغ َأْعُيغِ   نفِدِو ، وىػ الَحَجُث غائٌط ، مبخازالشَّاِس ، ثعَّ قيَل ل َأراَد التََّبخُّ

 ِكشاَية عشو ، ِإذا كاَن َسَببًا لو "  
السكان الحؼ يقزي فيو اإلندان حاجتو ، فالغائط في أصل معشاه ىػ  وّضح الّدبيجؼ سبب تدسية الغائط وىػ     

السصسئغ السشخفس الػاسع مغ األرض ، وكان الّشاس يشتابػن األماكغ السشخفزة لقزاء الحاجة ؛ لحلظ سّسي مكان 
، وىشا تحّػلت داللة لفع الغائط مغ معشى العسػم ، وىػ الّجال عمى كّل أرض أو  (ٔٗ)قزاء الحاجة )الغائط( مجاًزا

بقعة مشخفزة مصسئشة  إلى معشى أخز وىػ مكان قزاء الحاجة ، وىػ انتقال مغ العام إلى الخاص ، وىحا السعشى 
حكيقة العخفية : ىػ المفع ىػ السعخوف في عخف الّشاس ؛ لحا قالػا : إّنو أصبح حكيقة عخفية بفعل االستعسال ، وال

السدتعسل فيسا وضع لو بعخف االستعسال المغػؼ ، ويكػن عمى نػعيغ : األول : عخفية خاّصة وىػ أْن يكػن االسع 
قج وضع لسعشى عام ، ثع خّرز بعخف استعسال أىل المغة ببعس مدّسياتو ، نحػ اسع الّجابة ، واآلخخ عخفية عامة 

المغة بسعشى ، ثع يذتيخ في عخف االستعسال عشج الّشاس بالسجاز الخارج عغ  ، وىػ أْن يكػن االسع في أصل
، كسا في اسع الغائط  إذ عخف  (ٕٗ)السػضػع المغػؼ ، بحيث ال يفيع مغ المفع عشج اشالقو غيخ ىحا السعشى السجازؼ 

إذ قال  ؛ذيج بو الّدبيجؼ يع ، وىػ ما استفي عخف االستعسال كشاية عغ الَحَجث ، وبيحا السعشى جاء في القخآن الكخ 
إّنو اسع لسكان قزاء الحاجة ، ذكخه الثعالبي في باب  )في الكشاية عسا يدتكبح ذكخه بسا  :السفدخون في تفديخه 

 . (ٖٗ)يدتحدغ لفطو(
والتصػر الجاللي الحؼ أصاب لفع الغائط لع يقف عشج ىحا السعشى ، بل مخَّ بأكثخ مغ مخحمة أو انتقال ، فقج      
يصمق فيسا بعج عمى الّذيء الخارج مغ اإلندان غائصا مغ باب السجاز السخسل وىػ تدسية الّذيء باسع مكانو صار 

، أو كسا قال بعزيع تدسية الحال باسع السحل . وبيحا السعشى اشتيخ في عخف استعسال أىل المغة لالسع ، وىحا 

                                           
، والمدان :  ٚ٘ٗ/ٕ، والسرباح السشيخ :  ٛٙٗ/ٔ، السخرز :  ٚٗٔٔ/ٖ، والرحاح :  ٖٕٖ/ٗيشطخ : السقاييذ :  - (ٔٗ)
  ٕٓ٘/ ٜٔ، والتاج :  ٖ٘ٙ/ٚ
 .ٙٗ-٘ٗ/ٔ:  ، واإلحكام في أصػل األحكام ٕٚ/ٔيشطخ : السعتسج في اصػل الفقو:  - (ٕٗ)
 .ٙٙ/ٔيشطخ : الراحبي في فقو المغة :  - (ٖٗ)
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اىخ التصػر الجاللي ، يتسثل أوال باالنتقال مغ االنتقال الستعجد والستشػع الحؼ أصاب لفع الغائط مطيخ مغ مط
 عغ شخيق السجاز السخسل .وثانيا مغ الحكيقة إلى السجاز  الخاص إلى العام ،

،  والِعمَّة") : (ٗٗ)( ، فقج جاء في مادة )عمل(اللتيا مغ العام إلى الخاص اسع )العّمةومغ األسساء التي تحّػلت د      
لّن بِحمػِلو يتغيَُّخ الحاُل مغ الُقػَِّة  ِعمًَّة ؛ ومشو ُسسِّي )السخُض( ، بالسَحلِّ َفَيَتغيَُّخ بو حاُل السَحلِّ بالَكْدخ( معشى َيُحلُّ 

عِف ، قالو الُسشاوي في التَّػقيف َعلَّ الخجُل َيِعلُّ بالَكْدخ ، َعالِّ فيػ َعميٌل ، واْعتلَّ اْعِتالاًل ، وأَعمَّو هللا  (٘ٗ)إلى الزَّ
 ؛ أي : أصاَبو بِعمٍَّة فيػ ُمَعلّّ".َتعالى 
يتبيغ مغ خالل الّشز التفديخ الّدببي الحؼ جاء بو الّدبيجؼ نقال عغ السشاوؼ أّن السخض سّسي عمة ؛ لتغيخ     

حال السخء بسخضو مغ حاٍل إلى حال آخخ، والعمة في أصل معشاىا المغػؼ ما يحلُّ بالسحل فيتغيخ حال السحل ، ومشو 
عّمة ؛ لتغيخ حال السخيس مغ القػة إلى الّزعف ، والسشاوؼ لع يخرز العّمة بيحا السعشى عمى  سّسي السخض

السخض ، لكشو قال : إّن السخض بيحا السعشى سّسي عمة ، وىحا يعشي تحػل داللة االسع مغ معشاه العام الّجال عمى 
اشتقُّػا مشو أفعاال وصفات ، فقالػا :  معشى يحل بالسحل فيتغيخ بو حال السحل إلى معشى أخز وىػ السخض ؛ لحا

 علَّ الخَّجل َيِعلُّ َعاًل ، فيػ عميٌل ، وأْعَتلَّ اْعِتالاًل ، وأصابو ِعّمًة ؛ أؼ : َمخضا ، فيػ ُمَعلّّ .
 :  (ٙٗ)ومغ األسساء التي أصابيا التصػر الّجاللي لفع )الحج( ، فقج جاء في مادة )حجج(       

دِ َكْثَخُة اال)و( الَحجُّ : )" كِّيت : يقػل : َيْكِثُخون ...)و(ْختال  والتََّخدُّ االختالَ  ِإليو ، ىحا اَلصُل ثّع  ( قال ابغ الدِّ
و ِإلى الَبْيت باَلعساِل : الَحجُّ : )َقْرجُ  (ٚٗ)تُعػِر  استعساُلو في ) َقْرِج َمكََّة لمشُُّدِظ ( . وفي المدان ( التََّػجُّ
ا   و َحجِّ  " .ِإذا قَرْجَتو ، وَأْصُمو مغ ذلظالسذخوعِة َفْخضًا وُسشًَّة ، تقػل : َحَجْجُت الَبيَت َأُحجُّ

ؼ الحجُّ في أصل معشاه في المغة ىػ القرج مصمقا ، والحّج كثخة القرج إلى َمغ يعطَّع ، فقالػا  حجَّ إليشا فالٌن ؛ أ    
ُو بسعشى َقَرَجه ، وحجْجُت فالًنا ؛ أؼ : قَرّجتوُ  . ثع خّز الحجُّ وتغيخت داللتو ، ففي أصل  (ٛٗ): َقِجَم ، وحّجُو يحجُّ

                                           
 .ٚٗ/ ٖٓاج : الت - (ٗٗ)
 . ٖٕ٘/ٔيشطخ : التػقيف عمى ميسات التعاريف :  - (٘ٗ)
 .ٔٙٗ/٘التاج :  - (ٙٗ)
 .ٕٕٙ/ٕيشطخ : المدان :  - (ٚٗ)
 ٕٕٙ/ٕ، والمدان :  ٜ/ٖيشطخ : العيغ :  - (ٛٗ)
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م بقرج بيت هللا سبحانو معشاه يخاد بو القرج مصمقا غيخ مقّيج ، ثّع ُخّز في االستعسال في عرخ صجر اإلسال
: " فمّسا جاء هللا جلَّ ثشاؤه  باإلسالم  (ٜٗ)الختالف إليو ، فقج ذكخ ابغ دريجألّنيع كانػا يكثخون التخدد وا ؛وتعالى 

حالت أحػاٌل ، وندخت ديانات، وُأبِصمْت أمػٌر، ونقمت مغ المغة ألفاٌظ مغ مػاضع إلى مػاضع ُأخخ بديادات زيجت ، 
 وشخائع ُشِخَعت ، وشخائط شخِّشت فعّفى اآلخخ األّول ".

)الحّج( في باب العام السخرػص ، مذيخا إلى أّنو مسا وضع في األصل عامِّا ثع خّز في وذكخ الّديػشي لفع     
االستعسال ببعس أفخاده وىػ قرج بيت هللا . ولكشو أعكبو بقػلو : إْن كان ىحا التخريز مغ المغة يرمح أْن يكػن 

ىحا التغييخ أو التخريز مغ المغة ما  ، ولكغ ما يؤكج أنّ (ٓ٘)مغ ىحا الّشػع ، أّما إْن كان ىحا مغ الّذخع فال يرمح
قرج الشُّدظ ،  ونقمو الّدبيجؼ عشو  بأّنو ما تعػرف بو بيغ الّشاس صار يعخف بيحا السعشى ، وىػ ، قالو ابغ الّدكيت

 وقػل ابغ الدكيت يؤكج أّن ىحا التخريز مغ المغة .
ي قرج بيت هللا حّجا مغ ىحا السعشى ، وخّز ، ثع سسّ  مصمقا يتزح مسا تقّجم أّن الحّج في األصل ىػ القرج       
وصار لفع الحج بيحا السجلػل بسثابة الحكيقة العخفية السدتعسمة والستجاولة  ،ثخة استعسالو وتجاولو بيغ الشاس بو ؛ لك

 بيغ الّشاس ، واختفى لفع الحج بسعشاه العام السصمق .
 االستعسال مغ مجال إلى آخخ(انتقال مجال ثالث :  انتقال الّجاللة )السحػر ال 

 ىػ تغييخ وانتقال مجال الجاللة ، واالنتقال في ىحا الّشػع يكػن حيشسا يتعادل السعشيان ، أو       
إذا كانا ال يختمفان مغ جية العسػم والخرػص ، فيشا ال تزيق الجاللة وال تتدع ، بل إّن المفع يتغيخ متشقال مغ 

، يقػل فشجريذ محجدا انتقال السعشى : "يكػن  (ٔ٘)ى نقصة أخخػ يجخؼ استعسالو فييانقصة تجاولو ومعشاه الجاللي إل
االنتقال عشجما يتعادل السعشيان ، أو إذا كانا ال يختمفان مغ جية العسػم والخرػص ، كسا في حالة انتقال الكمسة مغ 

غ خاض غسار ىحا الّجرس وضعػا ، وكل َمغ جاء بعجه مس (ٕ٘)السحل إلى الحال ، أو مغ الّدبب إلى السدبب ..."

                                           
 . ٚٚالراحبي في فقو المغة : - (ٜٗ)
 .ٖٕٙ/ٔيشطخ : السدىخ :  - (ٓ٘)
 . ٖٖٙ.، ومبادغ المدانيات: ٖ٘ٚ:   الّجراسات المغػية الحجيثةيشطخ : لحغ العامة في ضػء  - (ٔ٘)
 ٕٙ٘المغة :  - (ٕ٘)
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عسا ذكخه فشجريذ . مغ ىؤالء )عاشف محكػر( في معشاه ولكشيع لع يخخجػا ، تعخيفا عمى شخيقتيع وصيغتيع الخاصة 
نتقال المفع مغ معشاه األصمي إلى معشى آخخ بحيث يذّج بيغ السعشييغ ا" : انتقال الّجاللة ما ىػ إالّ  الحؼ يخػ أنّ 

قة مذابية أو مجاورة أو غيخىا مغ العالقات ، فتزحى الكمسة حكيقة في السعشى الػافج بعج أْن األصيل والججيج عال
وال يذتخط  في االنتقال ىشا التخمز مغ السعشى األول نيائيا ، وانتقال الجاللة يكػن ىشا عغ  . (ٖ٘)كانت مجازا فيو "

فاالستعارة عشج العخب أفزل مغ السجاز ، وىي شخيق االستعارة ؛ أؼ : لعالقة السذابية ، أو السجاز السخسل ، 
مغ  ، كسا في حال انتقال الكمسة مغ السحل الى الحال ، أو (ٗ٘)أخّز مشو ، إذ يقرج مشيا السبالغة في التذبيو

السدبب إلى الدبب ، واشالق الكل باسع الجدء وغيخىا مغ عالقات السجاز السخسل . وعمى ىحا يكػن الفخق بيغ 
والثاني والّشػع الثالث ، أّن الشػعيغ األوليغ يكػن السعشى القجيع أوسع أو أضيق مغ السعشى الثاني  الّشػعيغ األول

الججيج ، أّما في ىحا الّشػع فالسعشيان متداويان ، وقالػا في الغالب : إّن ىحا الشػع مغ االنتقال يكػن لغخض أدبي ؛ 
ل أشكال تتسثل باالنتقال مغ السحدػس إلى السجّخد أوالعكذ ، . وليحا الّشػع مغ االنتقا (٘٘)أؼ : تأتي برػرة قرجية

 .(ٙ٘)واالنتقال الّجاللي عغ شخيق االستعارة لعالقة السذابية ، واالنتقال الّجاللي عغ شخيق السجاز
 الّذكل الول : انتقال الجاللة مغ مجال إلى آخخ :    
ي إلى السجال السجّخد . -ٔ  انتقال الجاللة مغ السجال الحدِّ

يكاد يجسع الباحثػن في نذأة المغة عمى أّنيا ابتجأت بالسحدػسات ، ثع تصػرت إلى الجالالت السجّخدة         
السعشػية بتصػر العقل اإلنداني وتصّػر فكخه ورقيو ، فكمسا تصّػر التفكيخ العقمي عشج اإلندان كان قادًرا عمى اشتقاق 

، ويتع انتقال الجاللة مغ السجال السحدػس إلى  (ٚ٘)دىا في االستعسالالجالالت السجخدة واستخخاجيا وتػليجىا واعتسا
السجال السجّخد تجريجيا ، مع بقاء الجاللتيغ جشبا إلى جشب زمشا ما ، وليدت حيشئح إحجاىسا أحقُّ في األصالة مغ 

                                           
 .ٜٕٛعمع المغة بيغ التخاث والسعاصخة :  - (ٖ٘)
 . ٜٓٔ/ٔيشطخ : خدانة األدب :  - (ٗ٘)
 .ٕٚٗيشطخ : عمع الجاللة :  - (٘٘)
 . ٚٙ، وعمع الجاللة والسعجع العخبي :  ٕٙٗيشطخ : عمع الجاللة :  - (ٙ٘)
 . ٕٗٔيشطخ : داللة األلفاظ ، البخاليع أنيذ :  - (ٚ٘)
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في ذلظ الحال ، وقج  األخخػ ، ونتيجة االستعسال وبسخور الدمغ قج تختفي بيشيسا الحكيقة والسجاز فال حكيقة بيشيا
تختفي الجاللة السحدػسة األصمية ، وتبقى الجاللة السجخدة الدائجة في االستعسال التي قج تتحػل إلى حكيقة نتيجة 
االستعسال ، وقج يكػن مغ العديخ أحيانا االستجالل عمى السعشى األصمي لمفع نتيجة التصاول الدمشي ؛ لحا نجج 

في التاج ، ويكػن في الغالب نقال عغ غيخه ، إّما عغ شيخو ، أو عغ كتاب العشاية مرصمح الحكيقة العخفية بكثخة 
وليذ الشقل بيغ الجالالت مقرػرا عمى نقل الجاللة  لمخفاجي الحؼ أولى اىتساما كبيخا بتأصيل داللة األلفاظ وتصػرىا .
؛ لرمة ي آخخدحإلى مجال  حديال المغ السجمغ السجال الحدي إلى السجال السجّخد السعشػؼ ، فقج تشتقل الجاللة 

 . (ٛ٘)بيغ الجاللتيغ في السكانية أو الّدمانية ، بدبب االشتخاك في جدء كبيخ مغ الجاللة
( ، وبيان د معشػؼ ، ما جاء في تفديخ لفع )الُسجاىشةمغ االنتقال الجاللي مغ السعشى السحدػس إلى معشى مجخّ      

 إضيارُ )و( قيَل : )( : الُسراَنَعُة ... )و( ِمَغ السجاِز : )الُسجاَىَشةُ : " (ٜ٘)سبب تدسيتيا ،فقج جاء في مادة )دىغ(
( ...وقاَل شْيُخشا ، َرِحَسو لّلّاُ تعاَلى : اإِلْدىاُن في اَلْصل جعَل نْحػ اَلِديع َمْجىػنًا بذيٍء ِخالِ  ما ُيْزَسُخ كاإِلْدىانِ 

ِز بو في مصمق المِّيغ ، َأو  مَّا ِمغ الّجْىِغ ، ولسَّا كاَن ذِلَظ مميشًا لو َمْحدػسًا اْسُتْعسل في المِّيِغ الَسْعشػّي عمى التَّجػُّ
َيت الُسجاَراُة والُسالَيَشة ُمجاَىَشٌة ، ثع اْشتيَخ ىحا السجاُز وصاَر َحِكيَقًة ُعْخفيًَّة ، فَتجػز فيو االْسِتعاَرِة لو ؛ ولح ا ُسسِّ

 .عمى التَّياون بالذيِء واْسِتْحقارِه ؛ لنَّ الُستياوَن باَلْمِخ ال َيَترمَُّب " 
ل ااأللفاظ ، ثع التشبيو إلى ما تصػر عشو ، وانتقغ غيخه مغ السعجسات باإلشارة غالبا إلى أصل عتسّيد التاج       

مجلػلو إلى غيخه باشكال االنتقال السختمفة ، والترخيح بكػن عجد كبيخ مغ األلفاظ جاءت في المغة العخبية مغ باب 
ه فحدب ، مغ ىحه األلفاظ لفع )الُسَجاىَشة ( ، فالّدبيجؼ لع يقف عشج تفديخ معشا وىػ ما انفخد بو الّدبيجؼ . السجاز ،

ولكشو بّيَغ أصمو الحؼ ُأِخَح عشو وانتقل إليو ، ثع وّضح سبب تدسيتو ، وىحا ما لع نقف عميو عشج سابكيو بالتفريل 
غيخ مقرػر عمى كان الحؼ نججه في التاج  كسا ذكخنا سابقا ، فيػ في الغالب يكػن ناقال عغ غيخه ، ولكغ نقمو 

نقل عغ شيخو ، وعغ الخفاجي في كتابو  إذيخه مغ السعجسييغ . عغ غالسعجسات لتأخخه ؛ لحا نججه أكثخ تػسعا 

                                           
 .ٕٚٔدأللة األلفاظ :  يشطخ : - (ٛ٘)
 .ٔٗ/ٖ٘التاج :  - (ٜ٘)
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العشاية الكثيخ مغ السدائل المغػية في التأصيل واالشتقاق والتصػر الجاللي ، التي ميدت التاج بسيدات ، وخرائز 
 مشفخدة ، مشحتو األفزمية بيغ السعجسات .

ْىُغ معخوف في المغة العخبية وىػ اسع ، وكلُّ شيٍء َدَىشتو فيػ مجىػن ودىيغ ، فقالػا :  َدَىَغ رأَسو وغيخه        الجُّ
ْىِغ ، وىي معان ودالالت  ُيْجَىُشُو َدْىًشا ، أو كسا يقػل شيخ الّدبيجؼ : اإلْدىان ، ىػ َدىُغ أديع األرض بذيٍء ِمغ الجُّ

ستعسل اإلْدىان والُسَجاىشة بسعان ودالالت أخخػ ، فأصل معشاه أّنو كان يدتعسل لسعان محدػسة ،  ومشو انتقل وا
محدػسة كسا ذكخنا ، ثع صار يصمق عمى معاٍن مجخدة معشػية مشيا السرانعة والُسخاَدَعة والُساليَشة والُسجاراة وتخك 

، فيقػلػن : َدَىَغ الّخجل ، إذا  (ٓٙ)لشِّفاقالجج ، وإضيار خالف ما يزسخ الّذخز ، وكحلظ يجلُّ أحيانا عمى الغر وا
نافق ، وَداَىَغ الّخجل وأْدَىَغ ، إذا أضيَخ ِخالف ما يزسخ ، وكميا دالالت ومعاٍن مجّخدة غيخ محدػسة ، انتقمت إلييا 

يا حتى أصبحت حكيقة عخفية  كسا ذكخ شيخ لَخف بيحه السعاني ، وكُثخ استعساعغ دالالت محدػسة ، وصارت ُتعْ 
ىان ىػ تغيخ في شكل الّذيء السجىػن ، كحلظ السترّشع والُسخاِدع وغيخه ُيطِيخ خالف ما ُيزِسخ ،  الّدبيجؼ . وأّن الجِّ

 ُّٱ : مشو قْػُلو تعاَلى ، وبيحه الجالالت السجازية السعشػية جاءت ىحه األلفاظ في القخآن الكخيع ، واستذيج بيا الّدبيجؼ
وا لػ َتْكُفخ فيْكفُخونَ ونقل ال  ٜ القمع: َّ مح جح مج حج مث ، وقال  (ٔٙ)ّدبيجؼ تفديخ الفّخاء أّنو يْعِشي : ودُّ

غيخه مغ السفدخيغ : وّدوا لػ تميغ فيميشػن ، أو لػ ترانعيع في ديشظ فيرايعػنظ في ديشيع ، أو لػ تشافق وُتخائي 
، مجىشػن :   ٔٛ الػاقعة: َّ خي حي جي  يه ىهٱُّٱ جاء في قْػِلو تعاَلى :كحلظ . و  (ٕٙ)فيشافقػن وُيخاؤون 

 . (ٖٙ)أؼ مكحبػن ، وتخيجون أْن تسالئػىع فيو وتخكشػا إلييع كسغ يجىغ في األمخ أؼ يميغ جانبو وال يترّمب تياونا
ألّن الّدبيجؼ نقل عغ الكثيخيغ في ؛ في التاج مسا لع نحكخه في ىحا الّدياق جاء  يتزح مغ خالل الّشز وما      

ىان أّنيا مغ األلفاظ التي أصابيا التصػر الجاللي ، وانتقمت داللتيا مغ معشى حكيقي إلى  تفديخ لفع السجاىشة والجِّ
 معاٍن مجازية أوال ، وكحلظ انتقمت داللتيا مغ معشى محدػس إلى معاٍن مجّخدة معشػية غيخ محدػسة ثانًيا .  

                                           
 .ٔٙٔ/ٖٔ، والمدان : ٕ٘ٙ/ٗ، والسحكع :ٕٕ٘/ٕ، والسقاييذ : ٕٙٓ/ٙ، والتيحيب : ٕٚ/ٗيشطخ : العيغ :  - (ٓٙ)
 .ٖٚٔ/ٖ:  ىٕٚٓ)ت يشطخ : معاني القخآن لمفخاء - (ٔٙ)
 ٔٗٗ/٘ٔ، ومفاتيح الغيب :  ٜٖٙ/٘، وأنػار التشديل واسخار التأويل : ٕٜٔ/ٛيشطخ : معالع التشديل :  - (ٕٙ)
 . ٔٚٔ/ٜٕ، ومفاتيح الغيب :  ٖ٘ٔ/ٖٕيشطخ : جامع البيان في تأويل القخآن :  - (ٖٙ)
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 لفاظ  التي أصابيا التصػر الجاللي ونّبو عمييا الّدبيجؼ لفع )الّتيحيب( ، فقج جاء ومغ األ      
َتْشكَيُة اَلشجاِر بَقْصع اَلشخا  ؛  "قال شيُخَشا نقاًل عغ َأىل االشتقاق: َأصُل التَّْيحيِب والَيْحِب:: (ٗٙ)في مادة )ىحب(

وتخميرو مغ الّذَػائب ، حتَّى صار حكيقًة ُعْخفيًَّة ، لَتديَج ُنُسّػًا وُحْدشًا ، ثّع استعسمػه في تشكيِة كّل شيٍء وِإصالحو 
ْعِخ وَتْدييشو وَتْخميرو مّسا َيذيُشُو عشَج الُفَرحاِء وأَ  . قمُت : نْىل المِّدافي ذلظ ، ثّع استعسمػه في َتْشكيِح الذِّ

حيُح ما في المَِّدان ، حّتى َتحَىَب َمخارُتو وُمَعاَلَجُة َحبِّو مغ َشْحسو ، َأّن َأصَل التَّْيحيب تشكيُة الحشَطل : (٘ٙ)والرَّ
 :  (ٙٙ)ومشو قػُل َأْوس وَيصيَب ،

 ْع ُيَيحَّْب وَحْشَطِل " . َأَلْع َتَخيا ِإْذ جئُتَسا َأنَّ َلْحَسيا       بو َشْعُع َشْخٍي لَ             
ونّقاه  ابتجأ الّدبيجؼ مادتو في تفديخ لفع )ىحب( ، فقال : َىَحَبو ، وييِحُبُو َىْحًبا وتيحيبا ، بسعشى اصمحوُ         

يل ألفاضو نقل متعارف عمييا بيغ الّشاس . وألّن الّدبيجؼ كان ميتسا بتأص دػسةوأخمَرُو . وىي معاٍن مجّخدة غيخ مح
( في المغة الحؼ ذكخ أّن أصل لفع التيحيب ىػ تشكية األشجار بقصع أشخافيا الّدائجة ؛ شيخو أصل لفع )التيحيبعغ 

لسا ليا مغ أىسية لمذجخة ولتديجىا نسًػا وحدًشا ، وىي داللة حدية . ثع انتقمت داللتيا لتدتعسل في تشكية كّل شيء 
مغ الكخه والطغيشة ، واشتقػا مشو لفع الُسيّحب فقالػا : رجٌل ُمَيّحب  وتيحيبو ، نحػ ذلظ تشكية وتيحيب الّشفػس والقمػب

َب ونقي مغ عيػبوِ  وىي دالالت مجّخدة غيخ محدػسة ، كحلظ استعسمت في تيحيب الّذعخ   (ٚٙ)مجازا ، وىػ الحؼ ُىحِّ
 الفاسي  الّدبيجؼ شيخو ، ويعشى بو : تشكيح الّذعخ وتدييشو وتخميرو مسا يذيشو عشج الفرحاء وأىل المدان . وتعّقب

( ىػ استعسالو في تشكية الحشطل مغ التيحيبليخّد عميو في القػل بأصل المفع ، فابتجأ بقػلو )قمت( ، إّن أصل لفع )
شحسو ، ومعالجة حّبو حتى تحىب مخارتو ، نقمو الّدبيجؼ عغ المدان ، والخأؼ لألزىخؼ في التيحيب ، وأخح بو ابغ 

جوا لحلظ بذاىج شعخؼ لمذاعخ أوس بغ حجخ يؤكج استعسال العخب لمفع التيحيب بيحا . واستذي (ٛٙ)عّباد ايزا
 السعشى.

                                           
 .ٖٙٛ/ٗالتاج :  - (ٗٙ)
 ٕٛٚ/ٔالمدان  مادة ) ىحب( : يشطخ :  – (٘ٙ)
 .ٜٗأوس بغ حجخ : يشطخ : ديػان  - (ٙٙ)
 ٖٛٛ/ٗ، والتاج :  ٓٗ/ٗيشطخ : العيغ :  - (ٚٙ)
 ٕٛٚ/ٔ،  والمدان :  ٓٚٗ/ٖوالسحيط : ، ٕٙٙ/ٙيشطخ : التيحيب :  - (ٛٙ)
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ومغ ثع اإلشارة  ، وبيغ أصل استعساليا يتزح مغ خالل الّشز اىتسام الّدبيجؼ ببيان سبب تدسية األلفاظ       
 وما جاء مجازا ، وفي ىحا الّشز نخاه  والتشبيو إلى ما اصابيا مغ تغييخ وانتقال داللي ، وما جاء مشو عمى الحكيقة

بيت شعخؼ ب، واالستذياد الرحيح المفع ، وبيان أصمو  ه مجانبا الرػاب في تأصيلآ يتعّقب شيخو ويخّد عميو حيشسا ر 
ومغ ثّع ليؤكج أّن أصل لفع التيحيب ىػ مجيؤه في  ،ي القجيع ؛ لبيان صحة ما جاء بو لسا صّح مغ الّذعخ العخب

وتعارف عميو الّشاس بيحا ، ي ، وىػ تشكية الحشطل مغ شحسو ، ثع انتقل استعسالو في الجالالت السجّخدة السجلػل الحدّ 
اضخ، وقج اختفى في زمانشا الحبيحا السعشى ُعِخَف و  ،حكيقة عخفية بيغ الشاس  حتى صاروكّثخ استعسالو ، السعشى 
 الحدي لو وأىسل استعسالو .السعشى 
ومغ األلفاظ التي انتقمت داللتيا مغ السجال الحّدي إلى السجّخد لفع ) العصف( ، فقج جاء في مادة       
ُحػا بَأّن الَعْصَف :  (ٜٙ))عصف( "َعَصَف َيْعِصُف َعْصفًا : ماَل.... وَعَصَف عميِو : َأْشَفَق َكَتَعصََّف ، قاَل شيُخشا : َصخَّ

َفَقة َمجاٌز مغ العَ   ْصِف بسعَشى االْنِثشاِء ، ثع اْسُتِعيخَ بَسْعشى الذَّ
جِّ . وَعَصَف الِػساَدَة : َثشاىا " .  َى بَعْغ كان َعَمى الزِّ َي َبَعمى ، وِإذا ُعجِّ َفَقِة ِإذا ُعجِّ  لمَسْيِل والذَّ

ثع استعيخ يتبيغ مغ خالل الّشز ، أّن الَعْصَف في المغة ىػ السيل واالنحشاء واالنثشاء وىي دالالت محدػسة ،      
ليدتعسل لمجاللة عمى الّذفقة . فقج ذكخ أىل المغة أّن العيغ والصاء والفاء أصل صحيح يجل عمى انثشاء وعياج ، فقالػا 

ْنعاَج ، وَعَصَف الّذيَء ايء ، إذا أممتو ، وانعصَف ، إذا : َعَصَف الِػسادة ؛ أؼ : ثّشاىا ، وكحلظ يقال : َعَصْفُت الذّ 
. وىحه كميا معاٍن  (ٓٚ)َحَشاه وأمالو ، والَعْصف السيل واالنحشاء ، وسّسي جانبا اإلندان بالِعْصَفان ؛ ألّنو يسيل عمييسا

ودالالت حّدية استعسميا العخب لمجاللة عمى العصف ، ثّع استعيخ لمجاللة عمى معشى الّذفقة والسيل السعشػؼ مجازا ، 
عشى الستعارف عميو بيغ الّشاس  نتيجة االستعسال ، فرار يعخف بيشيع بيحا السعشى أكثخ مغ السعشى الحكيقي وىػ الس

 الحدي ، فكأّنو صار حكيقة عخفية بيغ الّشاس .

                                           
 .٘ٙٔ/ٕٗالتاج :  - (ٜٙ)
،  ٓ٘٘/ٔ، والسحكع : ٛٓٗ/ٔ، والسحيط : ٘ٓٗٔ/ٗ، والرحاح :  ٕٙٛ-ٕ٘ٛ/ٗ، والسقاييذ :  ٚٔ/ٕيشطخ : العيغ :  - (ٓٚ)

 .ٕٓ٘/ٜوالمدان : 
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يتزح لشا أّن لفع العصف كان في األصل يجل عمى معاٍن ودالالت محدػسة وىي االنثشاء واالنحشاء والسيل وىي    
 ية ، ومغ ثع أصابو التصػر والتغييخ الجاللي ، فرار يجل عمىمعانٍ  حكيك

 مجازا ، وىي معاٍن مجّخدة غيخ حّدية . الّذفقة والسيل السعشػؼ القمبي 
 
ي آخخ . -ٕ ي إلى مجال حدِّ  انتقال الجاللة مغ السجال الحدِّ

ومعاٍن حّدية مادية ، لسعشى يتعُّ ذلظ مغ خالل االنتقال بيغ دالالت ومعان حّدية أصمية ، إلى دالالت        
ال حّدي إلى مجال حّدي آخخ لفع يخبط بيغ الجاللتيغ . نحػ ذلظ االنتقال الجاللي الحؼ يحجث مغ مج أساس

: )الُسشاَقَذة : االسِتْقَراء في الِحَداب( حتى ال  (ٕٚ)")و( قال أبػ عبيج:  (ٔٚ)( ، فقج جاء في مادة )نقر()السشاقذة
ْػَكِة ِمَغ الخِّجْل إاّل ِمْغ َىحا ، وىػ اسِتْخخاُجيا حتى ال ُيْتَخْك مش يا شيٌء ُيْتَخَك مشُو َشيٌء ، قال : وال أْحَدُب َنْقَر الذَّ

ْػكة مغ الَبَجن برعػبة  ثع في الَجَدِج ، والحي نقَمُو شيُخشا عغ أِئّسِة االشتقاق أنَّ أْصَل الُسشاقَ  َذة ىي إخخاُج الذَّ
صارْت حكيقًة في االسِتْقراء في الِحداب كرعػبِة إخخاِج الّذػكة السحكػر ، قمت : وىحا بعكذ ما قالو أبػ عبيج 

 " .   ، فتأمل
ويقارن بيغ األقػال ، الستأمل في الّشز يخػ الّدبيجؼ باحثا عغ أصػل األلفاظ ، يشقل أحيانا األقػال السختمفة        

ح ، وتارة أخخػ يختزي الّدكػت إْن لع يقف عمى دليٍل يؤكج لو  أبػ عبيج في  ذكخفقج  صحة أحج القػليغ .تارة يخجِّ
( في تفديخ لفع السشاقذة أّن أصمو ىػ االستقراء في الِحداب ، ومشو ُأخح السشاقذة بسعشى كتابو )غخيب الحجيث

غيخه مغ شّخاح الحجيث ومشيع الّدمخذخؼ والحخبي ، وأصحاب السعجسات قالػا : إّن أصل استخخاج الّذػكة . إاّل أّن 
  .(ٖٚ)المفع مغ َنْقِر الّذػكة مغ الخِّجل ، ومشو ُأخحت داللة لفع الُسشاقذة الّجالة عمى االستقراء في الحداب

قاِش فيو األوليغ واآلِخخيغ ِلشِ يجسع هللا بذػاىج مغ الحجيث وىػ حجيث عمي )رضي هللا عشو(: }واستذيجوا لحلظ 

                                           
 .ٕٙٗ/ٚٔالتاج :  - (ٔٚ)
 .ٕٔٓ/ٔيشطخ : غخيب الحجيث ألبي عبيج :  - (ٕٚ)
 .ٖٛ٘/ٙ، والمدان :  ٖٕٓٔ/ٖ، والرحاح :  ٕٗ/٘يشطخ : العيغ  - (ٖٚ)
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، فقال الّدمخذخؼ وابغ األثيخ : إّن أصل السشاقذة ِمْغ  (ٗٚ)َمْغ ُنػِقر الِحداب ُعّحَب{الِحداب{ ، وفي حجيث آخخ }
 .نقر الّذػكة إذا استخخجيا مغ جدسِو 

ممسػس ، يجسعيسا  داللة البحث كان انتقاال مغ معشى حّدي إلى حّدي آخخ  ّيا كان األصل فاالنتقال الجالليوأ      
، ومشو الُسشاقذة (٘ٚ)وىػ أصل معشى الّشْقر في المغة ، حتى ال يتخك مشو شيءٌ  ٍة ، واستخخاج الّذيء واستيعابوبسذقّ 

 ليدتخخجيا. ؛ والشِّقاُش الحؼ يدتقري الحقائق
ي آخخ، لفع         )الِعَطع( ، ومغ األلفاظ التي انتقمت داللتيا مغ معشى حّدي إلى معشى حدِّ
... الصُّػِل والَعْخِض والُعْسِق ( ، وىػ ِكَبُخ ")الِعَطُع ، ِبَكْدِخ الَعْيِغ(...: )ِخالُ  الّرَغخ:  (ٙٚ)وذلظ في مادة )عطع( 

: َأْصُل َعُطع ، َكُبخ َعْطُسو ، ُثعَّ اْسُتِعيخ ِلُكلِّ َكِبيِخ ، فُأْجِخَي ُمْجخاه َمْحدػًسا كان أو َمْعقػاًل ،  (ٚٚ)وقاَل الْصَبياِنيّ 
 . عيًشا كان أو َمْعًشى "

غخ ، وىػ ِكبخ       وّضح الّدبيجؼ نقال عغ الّخاغب أّن أصل الِعَطع في المغة ىػ خالف الرِّ
الالت حّدية مادية ، ثع انتقمت داللتو ليجّل عمى كّل ما يجخؼ مجخاه محدػًسا أو معشػيا الَعْطِع والّصػل والعسق وىي د

مجخدا ، فقج استعسل العخب الِعطع في معاٍن ودالالت مجّخدة كثيخة ، كقػليع عطيع الذأٍن ، ومشو اشتقػا الَعَطَسة وىػ 
 الِكَبُخ والّشخػة والّدىُػ ، وىي معاٍن معشػية مجّخدة 

 ار االصبياني بقػلو : عيشا كان أو معشى. وإليو أش
يتزح مسا سبق أّن الِعْطَع في أصل معشاه يجل عمى الّذيء الكبيخ ، وىػ خالف الرغخ وىي معاٍن حّدية ،       

ية ومعشػية .   ثع انتقمت داللتيا فرارت تجلُّ عمى معان ودالالت مختمفة حدِّ
َأي  ( يقال : َنَرْحُت لو َنريحتي ُنُرػحًا ؛")و:  (ٛٚ)في مادة )نرح(( ، فقج جاء ونحػ ذلظ أيزا لفع )الّشرح     

قال شيخشا : اَلكثخ مغ َأئّسة االشتقاق عمى َأّن الشُّْرح َترفية الَعدِل  ، (: َأخَمْرُت وَصَجْقت ، و )االسُع الشَِّريَحة
                                           

 ٕٕٕ/٘، والشياية :  ٕٖٔ/ٔ، وغخيب الحجيث لمحخبي :  ٛ٘ٗ/ٔيشطخ : الفائق في غخيب الحجيث :  - (ٗٚ)
 .ٖٛٚ/٘يذ : يشطخ : السقاي - (٘ٚ)
 ٓٔٔ/ٖٖالتاج : - (ٙٚ)
 .ٖٚ٘يشطخ : مفخدات ألفاظ القخآن :  - (ٚٚ)
 ٘ٚٔ/ٚالتاج :  - (ٛٚ)
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، وقيل : الشُّْرُح والشَِّريحُة لتَّػبِة الشَُّرػِح وِخياشة الّثػِب ، ثع اسُتعِسل في ضجِّ الِغّر ، وفي اإِلخالِص والرجق كا
 والُسَشاَصحُة : ِإرادُة الَخْيِخ لمَغيِخ وِإْرشاُده لو ، وىي كمسٌة جامٌع إِلرادِة الَخْيخ  ".

قال ابغ فارس : إّن خياشة الّثػب يتزح مغ خالل الّشز أّن لفع الشُّْرح في أصل المغة ىػ ترفية العدل و         
والراد والحاء أصل يجل عمى مالءمة وإصالح بيغ شيئيغ ، وأصل ذلظ الّشاصح ؛ أؼ : الخياط ، والشِّراح  الشػن 

؛ ذلظ أّن الخّياط يالئع ويشاسب بيغ األشياء وكحلظ يقػم بإصالح األشياء ، ثع انتقمت داللتو ليجّل  (ٜٚ)وىػ الخيط
لغر ، واإلخالص والّتػبة الّشرػح ، وكحلظ بسعشى الشُّرح عمى معاٍن متعجدة كسا ذكخ الّدبيجؼ ، وىػ استعسالو ضج ا

والشَّريحة ، والّشريحة ىي كمسة ُيَعبخ بيا عغ إرادة الخيخ لمسشرػح ، وىػ مغ وجيد األسساء كسا وصفو ابغ األثيخ 
وليذ ُيسكُغ أن ُيَعبَّخ الشريحة : كمسة ُيَعبُِّخ بيا عغ جسمة ىي إرادة الخيخ لمَسْشرػح لو ، ، فقج قال ابغ األثيخ فيو : "

. وىحه دالالت محدػسة تجل عمييا لفع الشُّرح ، وىي كسا ذكخنا  (ٓٛ)"ىحا السعشى بكمسة واحجة َتْجَسع معشاه غيخىا 
كمسة أو كمسات يعبخ بيا عغ إرادة الخيخ ، ومشيا أيزا دالالت مجّخدة كاإلخالص والترجيق في االعتقاد ، انتقمت 

ة كانت تجل عمييا في أصل الػضع ، وىي خياشة الّثػب ، أو ترفية العدل . فيسا نجج ابغ داللتيا عغ دالالت حديّ 
األثيخ يقػل في أصل معشاه قػال آخخ ، وافقو في ذلظ صاحب المدان الحؼ نقل عشو يقػل فيو : إّن أصل الشُّرح في 

 .  (ٔٛ)الص الشّية في عبادتوهللا ، وإخ المغة ىػ الُخُمػص ، ومعشى الّشريحة ِصحة االعتقاد في وحجانية
ح ما ذىب إليو        يتزح مغ خالل قػل ابغ األثيخ أّنو يخػ أصل لفع الّشرح ىػ الخمػص وىػ معشى مجّخد ونخجِّ

ابغ فارس ، وما نقمو شيخ الّدبيجؼ عغ أىل االشتقاق أّن أصل المفع ىػ معشى محدػس يتسثل بخياشة الّثػب أو 
لجالالت السحدػسة أو السجّخدة األخخػ ؛ ذلظ أّن داللة ترفية العدل وتخميرو وتشقيتو مسا يذػبو ، ومشو أاشتقت ا

الخمػص بسعشى صحة االعتقاد معشى متأخخ عغ السعاني السحدػسة ، والسعاني الحدّية غالبا ما تكػن سابقة 
 لمسعاني السجّخدة ، وتكاد الجالالت األولى لمفع الّشرح بسعشى خياشة الّثػب أو ترفية العدل قج اختفت لعجم استعسال

 العخب ليا في كالميع مشح زمغ ليذ بقميل حتى وقتشا الحاضخ . 

                                           
 .ٖٛٗ/٘يشطخ : السقاييذ :  - (ٜٚ)
 ٕٗٔ/٘الشياية :  - (ٓٛ)
 .٘ٔٙ/ٕ، والمدان :  ٕٗٔ/٘يشطخ : الّشياية :  - (ٔٛ)



2227(، لسنة 2، العدد )71جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 
College of Basic Education Researchers Journal 

ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(2), (2021) 
 

- 333 - 

 

ونحػ ذلظ الكثيخ مغ األلفاظ التي بيغ الّدبيجؼ أصميا في االستعسال ، ومغ ثع نّبو إلى االنتقال الجاللي الحؼ       
ْخِب ؛ ألنّ  ( وأصل معشاه الَسذُّ باليج ، ثع استعيخ لألخح والزَّ ولمجساع ؛ ألّنو  ، يسا باليجأصابو ، ومشو لفُع )الَسّذِ

ْتوُ ؛ لْسٌذ باليج ، ولمسجشػن  ( فيػ في أصل معشاه يجل عمى الّخمٌي بالحجارة ، . ونحػه  لفع )الّخجع (ٕٛ)كأّن الِجْغ َمدَّ
ية انتقمت مغ معشى حّدي  (ٖٛ)ثع استعيخ فاستعسل لسعاٍن عّجة مشيا الّصْخد، والمْعُغ ، والّذْتُع ، والّدبُّ  ، وكميا معاٍن حدِّ

. ونحػ ذلظ أيزا لفع )المِّيط( ، فاألصل فيو ِقْذُخ كل شيٍء ، ثع استعيخ في االستعسال لمجاللة عمى المِّياط  (ٗٛ)آخخ
 .  (٘ٛ)بسعشى الِكْمِذ والَجّزِ ؛ ألْنو ُيالُط بيسا الَحْػُض 

 
 ستعارة لعالقة السذابية .الّذكل الثاني : النتقال الجاللي عغ شخيق اال

ىػ انتقال مجال الّجاللة لعالقة السذابية بيغ السعشى الػضعي لأللفاظ ومعشاىا اآلخخ، ويطيخ ىحا التذبيو جميا        
؛ ذلظ  (ٙٛ)في  االستعارة  أكثخ مغ التذبيو ، واالستعارة ىي عبارة عغ تذبيو ُحِحف مشو أحج شخفيو ، وأداة التذبيو

ألّن االستعارة تعبخ عغ السقرػد بذكل ضسشي بعيج عغ الترخيح ويػمئ إلى السذابية ، وىي أساس عالقة 
.ويتجّمى ىحا الّشػع مغ االنتقال الجاللي في كثيخ مغ األلفاظ  (ٚٛ)السذابية التي تخبط معشى المفع القجيع بسعشاىا الججيج

وذكخنا أّن التذبيو كان مغ أكثخ أسباب تدسية السدسيات التي سّسيت  ، ت مغ معشاىا إلى معشى آخخ يذبيوالتي انتقم
باسع غيخىا ؛ لحلظ زخخ التاج بيحا الّشػع مغ التدسيات ، وكان سببا مغ أسباب ضيػر السذتخك المفطي والتخادف ، 

ذبييا بالبجر السعخوف ، ومغ ثّع ثخاء المغة العخبية باأللفاظ ، نحػ ذلظ قػليع : البجر ، اسٌع يصمق عمى سّيج القػم ت
والّزخائخ وىي األمػر العطيسة سّسيت بحلظ تذبييا بزخائخ الشِّداء ، وتقػل العخب : سساحيق الّدساء ، اسع يصمق 

                                           
 ٜٓ٘/ٙٔيشطخ :  التاج :  - (ٕٛ)
 .ٜٕٔ-ٕٛٔ/ٕٖ: م . ن يشطخ :  - (ٖٛ)
 .ٜٕٔ-ٕٛٔ/ٕٖ: م . ن  يشطخ :  - (ٗٛ)
 .ٛٛ/ٕٓ: م . ن يشطخ :  - (٘ٛ)
 .ٖٖٓ، ومرشفات المحغ والتثكيف المغػؼ :  ٜٖٛ-ٜٖٚيشطخ : مبادغ المدانيات : - (ٙٛ)
 . ٜٗٔ -ٖٜٔيشطخ : دور الكمسة في المغة :  - (ٚٛ)
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عمى القصع الخِّقاق مغ الغيع سّسي بحلظ تذبييا بالِقذخة الّخقيقة ، وتدسية الّثخيا بالّشطع تذبييا بالّشطع مغ المؤلِؤ ، ونحػ 
خ سبب تدسيتيا .ذلظ الك  ثيخ مغ األمثمة التي فدِّ
مغ األسساء التي نّبو الّدبيجؼ فييا إلى سبب تدسيتيا ، وأشار إلى أصميا وما أصابيا مغ تصػر داللي لعالقة و       

خيعُة : )العَتَبُة(: " (ٛٛ)السذابية لفع )الّذخيعة( ، فقج جاء في مادة )شخع(  عمى التذبيو،)و( مَغ الَسجاز : الذَّ
اِرَبِة التي َيذَخُعيا الّشاُس ،  (ٜٛ)بذخيعة الساء ، عغ ابِغ َعّبادٍ  خيعة في كالم الَعَخِب : َمػِرُد الذَّ .)و( َأْصُل الذَّ

ييا شخيعًة حّتى ي كػَن الساُء فَيذَخبػَن مشيا وَيْدَتقػَن ، وُربَّسا َشخَّعػىا دوابَُّيع فَذَخَعت تذَخُب مشيا ، والعخب ال ُتَدسِّ
 " .   ...ال انقصاع لو ِعّجاً 

، وما جاء عمى الحكيقة  مغ خالل الّشز اىتسام الّدبيجؼ بتأصيل األلفاظ ، فيػ يذيخ غالبا إلى ما جاء بيغيت       
ػضح العالقة الّخابصة بيغ السدسييغ ، وانتقال الجاللة فييسا مغ الحكيقة تن سبب التدسية ، و امغ باب السجاز ، ثع بي
فالّذيغ والّخاء والعيغ في المغة أصل واحج ىػ شيٌء ُيفتح في امتجاد ، يكػن  ىشا عالقة التذبيو . إلى السجاز ، وىي

 ،أو البحخ يييأ لذخب الجواب  ، ىي مػضع ّشاشئ الشيخ مشو الّذخيعة ، والّذخيعة ىي مػرد الّذاربة مغ الساء ، أو
الساء مشيا ، وتقػل العخب : شّخعيا ؛ أؼ : أوردىا  وكحلظ ىي مػرد الّذاربة التي يذخعيا الّشاس فيذخبػن ويدتقػن 

ثّع سّست العخب العتبة شخيعًة مجازا ؛ لعالقة السذابية بيغ  . (ٜٓ)شخيعة الساء ، وسّسيت شخيعة ؛ لػضػحيا وضيػرىا
، سّسيت شخيعة ؛ ألْنيا في مػقعيا تذبو الّذخيعة بسعشى مػرد   (ٜٔ)السدسييغ ، فالعتبة ىي ُأْسُكَفُة الباب التي تػّشأ

 الساء أو مقجمة الساء ، وىػ السكان األفزل لذخب الساء ؛ لقخبو مغ الحافة . 
السحيط ، دون االشارة إلى كػنيا مغ السجاز، كسا لع يبيغ سبب كتاب وتفديخ الّذخيعة بالعتبة لع يخد إاّل في     

، فيسا نجج أّن  (ٕٜ)الّذخائع : العتبات ، الػاحجة : الّذخيعة..."لّدبيجؼ ؛ إذ جاء في السحيط :"ا تدسيتو ، ونقل عشو

                                           
 .ٕٓٙ/ٕٔالتاج:  - (ٛٛ)
 .ٕٙٛ-ٕ٘ٛ/ٔيشطخ : السحيط في المغة :  - (ٜٛ)
 .  ٘ٚٔ/ٛ،والمدان: ٖٓٔ/ٔ، والسرباح : ٖٕٓ/ٖ،والسقاييذ:ٕ٘ٗ/ٔ،والتيحيب:ٕٕ٘/ٔيشطخ : العيغ : - (ٜٓ)
 . ٖٙٓ/ٖ، والتاج :  ٙٚ٘/ٔ،والمدان : ٘ٚ/ٕيشطخ :  العيغ :  - (ٜٔ)
 .ٕٙٛ/ٔ:ٔالسحيط في المغة :  - (ٕٜ)
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الّدبيجؼ عسج إلى بيان العالقة الّخابصة الجامعة بيغ السدسييغ ، ونّػه إلى كػِنو مغ السجاز ، سيخا عمى الّشيج الحؼ 
  .اتبعو في تأصيل األلفاظ السفّدخة

يغ وأمخ بو مغ العبادات والبّج مغ اإلش       ارة إلى لفع )الّذخيعة( السعخوفة عشجنا ، وىػ ما سّغ وَشخَّع هللا مغ الجِّ
وسائخ أعسال الِبخ، مذتقّّ مغ الّذخيعة بسعشى مشحجر الساء أو مػرد الّذاربة مغ الساء ، وىحا ما ذكخه أىل المغة مغ 

، الحؼ بّيغ سبب التدسية وعداه إلى التذبيو ، مػضحا وجو  (ٖٜ)أصحاب السعجسات ، فيسا نقل الّدبيجؼ عغ الّخاغب
َي ما شَخَع هللا لمعباد مغ : " (ٜٗ)الّذبو بيغ السدسييغ ، فقج جاء في مادة )شخع( خيعُة : ُمشَحَجُر الساِء ، وبيا ُسسِّ الذَّ

الِة والَحجِّ والشِّكاِح وغيخِه ، وفي الُسفخدات لمخَّاِغِب ، وقال  ْػِم والرَّ خيعُة َتذبييًا بَذخيَعِة الرَّ َيت الذَّ بعُزيع : ُسسِّ
الّشز يػضح سبب تدسية الّذخيعة بسعشى الساِء ، بحيُث إنَّ َمْغ َشَخَع فييا عمى الَحكيقة الَسرجوَقِة َرِوَي وتصّيَخ" .

الّذخيعة بسعشى ما شخع هللا لمعباد مغ العبادات وغيخىا . قال أصحاب السعجسات  في بيان تدسيتيا : إّنيا اشتقت مغ 
، دون االشارة إلى أّنيا استعارة أو مغ  (ٜ٘)َمْذَخع الساء وىػ مػرُد الّذاِرَبة أو شاشئ البحخ ، وىػ اشتقاق داللي

السجاز ، فيسا نجج كالم الّخاغب يػضح أّنو مغ التذبيو القائع بيغ السدسييغ ، ووجو الّذبو االرتػاء والتصييخ ؛ ألّن َمغ 
مى شخعو يختػؼ ويتصّيخ قمبو ، كسا يختػؼ الحيػان مغ مػرد الساء . والّخاغب أشار في مقجمة يعخف هللا ويديخ ع
: "الّذْخُع : نيُج الّصخيق الػاضح ... والّذْخُع : مرجر ، ثّع ُجِعَل اسسا لمصخيق الّشيج ، فقيل :  (ٜٙ)تفديخه لمذخيعة قائال

ليية " . فقج جعل لفع الّذخيعة مغ السجاز الحؼ استعيخ عغ غيخه ِشْخٌع ، وَشْخٌع ، وشِخيعٌة واستعيخ ذلظ لمصخيقة األ
بحكع الحاجة ، وىػ يعجُّ مغ التصػر الجاللي الحؼ يريب األلفاظ بسخور الّدمغ ، وانتقال الّجاللة مغ معشى إلى آخخ 

الجارؼ ، ثع استعيخ  : " والّذخيعة ىي مػرد الساء (ٜٚ)لعالقة السذابية . وكحلظ قال الكفػؼ في تفديخ لفع الّذخيعة
وكثخة استعسال المفطة في معشى مجازؼ لدبب ما ، يؤدؼ غالبا إلى  لكلِّ شخيقة مػضػعة بػضع إليي ثابت " .

                                           
 .ٓ٘ٗيشطخ : مفخدات ألفاظ القخآن :  - (ٖٜ)
 .ٜٕ٘/ٕٔالتاج:  - (ٜٗ)
 .ٙٚٔ/ٛ، والمدان :  ٕٖٓ/ٔ، والسرباح  ٕٗٗ/ٔ، والتيحيب :  ٖٕٓ/ٖ: السقاييذ : يشطخ  - (ٜ٘)
 ٓ٘ٗمفخدات ألفاظ القخآن :  - (ٜٙ)
 .ٕ٘ٛ/ٔكتاب الكميات :  - (ٜٚ)
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انقخاض معشاىا الحكيقي وحمػل السعشى السجازؼ محّمو ؛ لحا نجج أّن ىحه المفطة اكتدبت الحكيقة العخفية في السعشى 
 السجازؼ نتيجة االستعسال . 

ونحػ ما تقّجم مغ األمثمة التي انتقمت داللتيا إلى غيخىا واستعيخ لفطيا لعالقة السذابية ، لفع )الخِّير( ، فقج      
يُر : المَِّباُس الفاِخُخ ")و(مغ الَسَجاِز )::  (ٜٛ)جاء في مادة في مادة )رير( َياِش ، كالمِّْبِذ والمَِّباِس( ... الخِّ كالخِّ

ي : وَيُكػُن الخِّيُر لمّصاِئِخ كالثَِّياِب لإِلْنَداِن ،  (ٜٜ)... وفي الَبَراِئخُىَػ ُكْدَػٌة وِزيَشٌة ِلمصائخ ر الَِّحيُمْدَتَعاٌر مغ الخِّ
وّضح الّدبيجؼ سبب تدسية المِّباس الفاخخ بالخِّياش أو  " . (ٓٓٔ)َّ زب رب  يئٹٱٹٱُّٱاْسُتِعيخ لمثَِّياِب ، 

 ،فالمفع مدتعار مغ الخِّير بسعشاه الحكيقي السعخوف في االستعسال بيغ الّشاس  ؛ الخِّير ، مشبيا إلى أّنو مغ السجاز
ثع استعسل لمتعبيخ عغ المباس والِكداء الفاخخ ؛ ذلظ أّن ثّسة عالقة رابصة بيغ السجلػليغ  وىي التذبيو ؛ ألّن كمييسا 

تخ ، فالّخير لمصائخ ما يدتخ بو  ، كسا أّنو زيشة لو يعصيو مشطًخا حدًشا ، ويغصي جدسو ، يدتعسالن في الغصاء والدِّ
ريذا( في اآلية الكخيسة أّن الخِّير وزيشتو . وىكحا جاء تفديخ لفع ) كحلظ الثياب الفاخخة فيي ِلباس اإلندان وستخه

تكع ، ِلباس الّديتة استعيخ مغ رير الّصيخ ؛ ألّنو لباسو وزيشتو ؛ أؼ : إّنشا أندلشا عميكع لباسيغ ، ِلباسا يػارؼ سػآ
  . (ٔٓٔ)وِلباسا يديشكع ؛ ألّن الّديشة غخض صحيح

( قج انتقمت مغ معشاىا الحكيقي الّجال عمى رير الّصيخ السعخوف إلى معشى يتبيغ مسا تقجم أّن داللة اسع )الّخير    
مجازؼ استعيخ لمجاللة عمى الّمباس والثياب الفاخخة ؛ لغخض الّديشة وكال السجلػليغ يذتخكان في الّدتخ والغصاء والّديشة 

 .، وىػ تذبيو في الغخض السخجػ مشيسا 
أكبادىا( ، وأفالذ جسع ِفْمَحة ، والسقرػد مشيا خدائغ األرض مغ كشػز مجفػنة  وقج جاء في الحجيث بعبارة )أفالذ      

وغيخىا ، ونقل الّدبيجؼ سبب تدسية ىحه الكشػز بيحا االسع نقال عغ المدان ، الحؼ بجوره نقمو عغ الشياية ، بأّنو 

                                           
 .ٜٕٕ/ٚٔالتاج :  - (ٜٛ)
 .ٗٔٔ/ٖيشطخ : برائخ ذوؼ التسييد في لصائف الكتاب العديد  :  - (ٜٜ)
 .ٕٙسػرة األعخاف / مغ اآلية   - (ٓٓٔ)
 ٛٙ/ٚ،ومفاتيح الغيب :  ٗٛٔ/ٚ، والجامع ألحكام القخآن : ٕٕٕ/ ٖيشطخ : معالع التشديل :  - (ٔٓٔ)
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الفّزة بقصع الَكبج ، وخّز الكبج استعارة اسع لسدّسى آخخ لعالقة السذابية بيغ السدسييغ ، فقج شّبو قصع الّحىب و 
 دون سائخ أجداء الجدج ؛ ألّنيا مغ أّشيب الجدور.

يتزح مسا تقّجم أّن لفع )الِفمحة( ، اسع يجّل عمى ِقصِع المحع السقّصعة شػال ، ثع استعيخ لمجاللة عمى مدّسى آخخ      
لعالقة السّذابية ، وىحا يعّج مطيخا مغ مطاىخ  الّحىب والفّزة واألمػال السجفػنة في باشغ األرض مجاًزا ؛ صعُ ىػ قِ 

 التصّػر واالنتقال الجاللي مغ الحكيقة إلى السجاز عغ شخيق االستعارة والسذابية .
  (عالقات السجاز السخسل) عالقة السذابية لغيخاالنتقال الجاللي -الّذكل الثالث

آخخ باالعتساد عمى مجسػعة مغ العالقات بيغ يتع ىحا االنتقال عغ شخيق انتقال المفع مغ معشى إلى        
السجلػليغ أو السدّسييغ ، وىحه العالقات ىي أّما عالقة السجاورة ، أو الّدببية ، أو العالقة الجدئية أو الكمية ؛ أؼ : 

 تبصتانجاللتان مخ . فال السجاز السخسل عالقاتمغ السحل إلى الحال وغيخىا مغ  االنتقال مغ الّدبب إلى السدّبب ، أو
نيسا تشتسيان إلى مجال عقمي واحج ، وىحا الّشػع مغ االنتقال يعّج مغ أىع مطاىخ إمع بعزيسا في ذىغ الستكمع ، أو 

 وأشكال االنتقال الجاللي ، ومغ ثع كان لو الجور األىع والبارز في التصػر الجاللي في المغة العخبية .
 التصػر الجاللي ، لفع )الفجان( ، فقج  جاء في مغ األسساء التي انتقمت داللتيا وأصابيا       

ان ، بالتَّْذجيِج ، فيػ السبمغ الُسَتعار  ، وىػ َأْيزًا : الثَّْػُر الحي يحخُث بو وَمخَّ في : " (ٕٓٔ)مادة )فجن( فأمَّا الَفجَّ
ِقمِّي قال : والفَجاُن ، بالتَّْخفيِف : اآلَلُة التي  ، قْمُت : ثع اسُتِعيخ مشو  (ٖٓٔ)يحخُث بياتْخَجَسة عغ َأبي الَحَدِغ الرِّ

ان ، بالتَّْذجيِج ، لجدٍء ِمغ اَلرِض السْحُجوَدِة عمى   الَفجَّ
 َأْرَبعة وعْذِخيغ ِقيَخاشًا ، وكلُّ ذِلَظ َأْغَفَمو السرشُِّف " .

( ، فقج كانت آلة الحخث التي االنتقال الجاللي لمفع )الفّجان يتجّمى لشا مغ خالل الّشز السقتصع مغ شخح شػيل     
تخبط بالّثػريغ السعجيغ لمحخاثة تدّسى فّجاًنا ، وقالػا : فَجانا بالتخفيف ، ثع سّسَي بو الّثػران المحان ربصت بيسا اآللة ، 
ثع انتقل اسع الفّجان ليصمق عمى األرض الّدراعية التي كانت تحخث بيحه اآللة مجازا ؛ لػجػد عالقة رابصة بيغ 

ػليغ وىي عالقة السجاورة . وقج حجّدت مداحة األرض عمى أربعة وعذخيغ قيخاشا ، وتفديخ الفّجان بسداحة مغ السجل

                                           
 .ٜٜٗ/ٖ٘التاج :  -( ٕٓٔ)
 .ٛٙٔ:  يشطخ : تثكيف المدان وتشكيح - (ٖٓٔ)



2227(، لسنة 2، العدد )71جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 
College of Basic Education Researchers Journal 

ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(2), (2021) 
 

- 333 - 

 

األرض قالو الّدبيجؼ ، ولع نقف عميو عشج غيخه مغ المغػييغ أصحاب السعجسات ، فيػ مػاِكٌب لعرٍخ متأخخ زمشًيا 
ّجان ىػ آلة الحخث ، أو السحخاث الحؼ يخبط بالثػريغ لعرػر السعجسات التي سبقتو ، وما ذكختو السعاجع أّن الف

 فيحخث عمييسا ، وكحلظ الثػريغ السعجيغ لمحخث . 
ومسا البّج مشو أْن نقف عمى تفديخ السرشف لمفع الفَجان والفّجان ، بفتح الجال مخة وتذجيجه مخة ثانية بالّثػريغ       

ا لمحخث ، ثع تعّكبو الّدبيجؼ مذيخا إلى التفخيق بيشيسا ، بسا جاء بو يقخن بيشيسا لمحْخث وآلة تدتعسل في الِقخان بيشيس
: "  (ٗٓٔ)وبالتذجيج ىػ السبمغ السعخوف ، وذكخ الرقمي اآللة التي ُيحَخث بيا  نقال عغ المدان أّن الَفَجان بالتخفيف

ان بتذجيج الّجال وتخفيفيا : الحجيجُة التي تجسع الثػريغ في  ويدسػن أرض الَحْخِث بالفّجان ، وليذ كحلظ ، إّنسا الفجَّ
ان ، والّرػاب الَفَجان ،  الِقخاِن" ، وىػ ما جاء في المدان نقال عغ ابغ األعخابي  وأبي حاتع ، إذ تقػل العامة : الَفجَّ

، وقال الّدبيجؼ  (ٙٓٔ)، وكحلظ ذكخه سيبػيو بالفتح دون تذجيج (٘ٓٔ)وأما الفّجان بالتذجيج فيػ السبمغ الستعارف عميو
 شتقجا السرّشف : إنَّ كّل ذلظ أغفمو السرّشف ، وخمط بيغ السخّفف والُسذّجد  . م

 وتبيغ مغ خالل البحث في السعجسات وكتب المغة أّن الخمط بيغ التذجيج والتخفيف لع يكغ       
ّجان مقترخا عمى السرّشف ، بل وقفشا عميو عشج غيخه مغ أىل المغة ، فقج ذكخ الجػىخؼ وصاحب السرباح الف

بالتذجيج بأّنو آلة الحخث ، وذكخ األزىخؼ أّن الفَجان آلة الِقخان بيغ الّثػريغ ، وفّدخ الفّجان بأنو البقخ الحؼ يحخث عمييا 
 .  (ٚٓٔ). وكحلظ قال ابغ السصخز إّن الفّجان بالتخفيف والتذجيج اسع لمثػريغ المحيغ يحخث بيسا في الِقخان أو ألداتيسا

فقج جاء في مادة  ال الجاللي لاللفاظ التي انتقمت داللتيا إلى دالالت اخخػ مجازا ، لفع )البخيج( ،ومغ أمثمة االنتق    
ُسػل : الُبْخُد ساكشًا : (ٜٓٔ)"قال الّدمخذخي  :(ٛٓٔ))بخد( (.... وفي الِعشاية َأثشاَء سػرة جْسُع َبخيٍج ، وىػ )الخَّ
َي الّخسػُل َبِخيجًا ؛ ِلُخُكػبو (ٓٔٔ)الشداءِ   ،وىي السداَفة "  .الَبخيَج  :ُسسِّ

                                           
 ٛٙٔيشطخ : تثكيف المدان وتمكيح الجشان :  - (ٗٓٔ)
 ٜٜٗ/ٖ٘، والتاج :  ٕٖٔ/ٖٔيشطخ : المدان :  - (٘ٓٔ)
 . ٕٓٙ/ٖكتاب سيبػيو : يشطخ :  - (ٙٓٔ)
 ٘ٙٗ/ٕ، والسرباح : ٕٙٚٔ/ٙحاح : ،والرٕٗٔ-ٔٗٔ/ٗٔيشطخ : التيحيب : - (ٚٓٔ)
 .ٚٔٗ/ٚالتاج :  - (ٛٓٔ)
 . ٘ٓٗ/ٔيشطخ : الفائق :  - (ٜٓٔ)
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يتبيغ مغ خالل الّشز التصػر الجاللي واالنتقال مغ داللة إلى أخخػ لمفع البخيج ، في الشّز نجج أّن الخسػل      
سّسي بخيًجا ؛ لخكػبو البخيج ، وىي السدافة التي يقصعيا الّخسػل ؛ أؼ : إّنو سّسي باسع غيخه ؛ لعالقة السجاورة 

 وىحا مطيخ مغ مطاىخ التصػر الجاللي . والسالزمة لو ،
والبخيج اسع ُأشمق عمى الخسػل وعمى الّجابة وعمى السدافة . ولع يقف أصحاب السعجسات عمى رأؼ واحج في       

بيان أصل المفع ، فثّسة مغ قال إّن األصل ىػ الّخسػل ، وثّسة مغ جعل األصل ىػ الّجابة ، والسعجسات التي سبقت 
، وذكخ ابغ فارس أّن أصال مغ أصػل البخد ىػ بخيج  (ٔٔٔ)ّن الّجابة سّسيت بخيجا ؛ ألّنيا قصعت البخيجالتاج ذكخت أ

، وكأّنو جعل الّخسػل ىػ األصل ، فيسا نقل الّدبيجؼ عغ الدمخذخؼ في كتابو  (ٕٔٔ)العدكخ ؛ ألّنو يجيء ويحىب
 الفائق قػال في أصل 

المفع ، واالنتقال الجاللي الحؼ اصابو ، جاء فيو : "والبخيج في  لفع البخيج الحؼ كان أكثخ وضػحا في بيان أصل
 اأَلْصل البْغل وىي كمسة فارسية أصميا ُبَخْيجَه ُدم ؛ أؼ : مححوف الحَّنب ؛ ألن

 بغال البخيج كانت مححوفة األذناب ، فعخِّبت الكمسة ، وُخفَِّفت ، ثع ُسسِّى الخسػل الحؼ يخكبو  
 . (ٗٔٔ)، وذكخه الخفاجي بيحا السعشى في شفاء الغميل (ٖٔٔ)التي بيغ الدكتيغ بخيجًا "بَخيجًا ، والسداُفة 

ػا مشو يتبيغ مغ خالل قػل الّدمخذخؼ أّن األصل ىػ الّجابة ، واالسع معّخب استعسل في كالم العخب بكثخة واشتق    
، ثع أشار إلى انتقال داللة (٘ٔٔ){حَدَغ الَػْجو ، َحَدَغ االسع ػهإذا أبخدتع إلى بخيجا فأجعمأفعاال ، ومشو الحجيث : }

إلى دالالت إخخػ ، انتقاال قائسا عمى عالقات مذتخكة تخبط السعاني التي دّلت عمييا المفطة ، وىي  وتصػرىا االسع
 عالقة السجاورة والسالزمة بيغ ىحه السدسيات الثالثة ، وىي الّخسػل والّجابة والسدافة .   

                                                                                                                                                  
 . ٜٕٓ-ٜ٘ٔ/ٖلع نعثخ عمى الّشز في كتاب )عشاية القاضي وكفاية الّخاضي عمى تفديخ البيزاوؼ ( :  - (ٓٔٔ)
 .ٖٛ/ٖ، والمدان : ٚٓٔ/ٗٔ، والتيحيب : ٚٗٗ/ٕ، والرحاح :  ٕٛ/ٛ: يشطخ : العيغ  - (ٔٔٔ)
 .ٖٕٔ/ٔيشطخ : السقاييذ :  - (ٕٔٔ)
 .ٕٜ/ٔالفائق :  - (ٖٔٔ)
 .ٚٙيشطخ : شفاء الغميل فيسا في كالم العخب مغ الّجخيل :  - (ٗٔٔ)
 .ٜٕٔ/ٔ، والشياية :  ٜٔ/ٔيشطخ : الفائق :  - (٘ٔٔ)
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وأحيانا نجج الّدبيجؼ يشبو إلى األلفاظ التي جاءت تدسيتيا مجازا ، أو مغ مجاز السجاز ، مغ ذلظ لفع )العُزج(     
( ، وفي كتب :)َأَعاَنُو وَنَرَخهُ  ا: َعَزَجه )كَشَرخه( َعْزجً ( مغ َمجاز الِسجاز ")و:  (ٙٔٔ)، فقج جاء في مادة )عزج(
، قالػا : َعَزَجه ِإذا صاَر لو َعُزجًا ؛ َأي : ُمِعيشًا وناِصخًا ، وَأصُل (ٚٔٔ)ُمَتعاَرفًا كالحكيقةاَلمثال ما َيْقتِزي َأنو صاَر 

قْمت : الَعُزج في الَيَجْيِغ ، فاسُتِعيَخ لمُسِعيِغ ، ثع اسَتْعَسمػا ِمغ معشاه الِفْعَل ، ثع شاع حتَّى صاَر َحِكيَقًة ُعْخِفيٌَّة . 
نيج الّدبيجؼ مشيجا اختمف فيو عغ سابكيو مغ أصحاب السعجسات وىػ  الدََّمْخذخّي في السجاز " .ولحا لع يْحكخه 

اإلشارة إلى مجاز السجاز ، يقرج بو أّن ىشاك أكثخ مغ تصػر وانتقال داللي ، أو أّنيا مّخت بسخحمتيغ مغ مخاحل 
از ؛ ألّن األصل في العّزج ىػ الّداعج ، وىػ ما أّن العزج بسعشى اليج ، ىػ مغ السج االنتقال الجاللي ، األول ىػ :

فيػ جدء مغ أجداء اليج  فدّسي اليج باسع العُزج ؛ أؼ : الّداعج مغ باب تدسية الكل  ، (ٛٔٔ)بيغ الِسخفق إلى الَكتف
ّنو ألباسع الجدء ، وىحا ىػ السجاز السخسل األول ، أما السجاز الثاني ، فيػ في تدسية السعيغ والّشاصخ عُزًجا ؛ 

يعيشظ ويشرخك في العسل بيجه غالبا ، وىحا ىػ السجاز الثاني سّسي بو استعارة . وجاء ذكخه في القخآن الكخيع بيحا 

وكثخ استعسالو بيحا السعشى حتى  ، ٔ٘مغ اآلية  الكيف: َّ خض حض جض مص خصٱُّٱٹٱٹالسعشى ، 
ا ، ثع نّبو الدبيجؼ بقػلو : َعَزَجه يعزُجُه َعْزجً صار حكيقة عخفية بيغ الّشاس ، بجليل أنيع اشتقػا مشو األفعال  فقالػا 

والّدبيجؼ ، ( إلى أّن الّدمخذخؼ لع يذخ إلى أنو مغ السجاز ؛ لكثخة استعسالو وتجاولو بيغ الّشاس بيحا السعشى )قمت
عاني الحكيكية السأشار إليو سيخا عمى الّشيج  الحؼ اتبعو وىػ اإلشارة إلى السجاز ، وبيان العالقات الجاللية التي تخبط 

 .  بتفديخ السدسيات وسبب تدسياتوعغ اىتسامو الذجيج  وىي اشارات واضحة تعبخ زيةبالسعاني السجا
يتزح مسا تقجم التصػر الجاللي لمفع )الَعُزج( ؛ ذلظ أّن الَعُزج في أصل معشاه ىػ الّداعج وىػ جدء مغ أجداء     

تدسية الكل باسع الجدء ، ثع استعيخ لفع الَعُزج بسعشى اليج لمتعبيخ عغ  اليج ، ثّع سّسيت اليج َعُزًجا مجازا مغ باب
 الُسعيغ والّشاصخ لظ في العسل بيجه .

                                           
 .ٖ٘ٛ/ٛالتاج :  - (ٙٔٔ)
 .ٕٔ/ٔ، ومجسع األمثال :  ٓٗ٘/ٔجسيخة األمثال : يشطخ :  - (ٚٔٔ)
 .ٖٖٛ/ٛ، والتاج :  ٖٜٕ/ٖ،والمدان :  ٛ٘ٙ/ٕيشطخ : جسيخة المغة :  - (ٛٔٔ)
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ونحػ ذلظ الكثيخ مغ األسساء التي وّضح الّدبيجؼ سبب تدسياتيا مشّبيا إلى ما أصابيا مغ تصػر داللي بعالقة      
مغ عالقات السجاز السخسل ، متتبعا العالقات الّخابصة بيغ السجلػليغ واالنتقال الجاللي الحاصل بيشيسا ،  نحػ لفع 

.  (ٜٔٔ)يا الّدفيشة ، ثع انتقمت داللتيا ، فدّسي بو السالح ماَلًحا مجازا)الساّلح( فيػ في أصل معشاه الّخيح التي تجخؼ ب
 ونحػه أيزا تدسية الّجِم َنفًدا 

  مجاًزا ؛ ألنَّ الّشَفذ يخخج بخخوج الّجم ؛ أؼ سّسي : باسع ما يالزمو .
 

 ثبت السرادر والسخاجع
  ٔلبشـــــــان ، ط –ت ىـــــــــ ( ، بيـــــــخو ٖٔٙاإلحكـــــــام فـــــــي أصـــــــػل األحكـــــــام ، عمـــــــي بـــــــغ   اآلمـــــــجؼ )ت 

 م.ٗٓٗٔ،
 ــــــجيغ أبــــــ ــــــل )تفدــــــيخ البيزــــــاوؼ( ، ناصــــــخ ال ــــــخ عبــــــجهللا بــــــغ عســــــخ  ػأنــــــػار التشديــــــل وأســــــخار التأوي الخي

ىـــــــ( ، تقــــــجيع :   عبــــــجالخحسغ السخعذــــــمي ، دار إحيــــــاء التــــــخاث العخبــــــي ، بيــــــخوت ٜٔٙالبيزــــــاوؼ )ت
 ، لبشان ، د. ت.

  الــــجيغ   بـــــغ يعقــــػب الفيــــخوز آبـــــادؼ ) ت برــــائخ ذوؼ التسييــــد فـــــي لصــــائف الكتــــاب العديـــــد ، مجــــج
 ىـ .ٖٖٛٔىـ ( ، تحقيق   عمي الشجار ،وعبج العميع الصحاوؼ ، القاىخة ، ٚٔٛ

  : تاج العخوس مغ جػاِىخ القامػس : الديج   ُمخَتَزى الحديشي الدَّبيجؼ  مصبعة حكػمة الكػيت، تح
  .مٕٔٓٓ=ٜٚٛٔ،  ٕعبج الدتار أحسج فّخاح ومرصفى حجازؼ وآخخون ، ط

  ـــــــاد الجـــــــػىخؼ )ت (، تحقيـــــــق : ٓٓٗتـــــــاُج المغـــــــة و ِصـــــــحاح العخبيـــــــة )الّرـــــــحاح(، إســـــــساعيل بـــــــغ حّس
 م .ٜٗٛٔ -ىـ ٗٓٗٔ،  ٖلبشان  ط –أحسج عبجالغفػر عّصار ، دار العمع لمسالييغ ، بيخوت 

                                           
 .ٓٙ٘-ٜ٘٘/ٙٔ، و ٗٗٔ/ٚيشطخ : التاج :  - (ٜٔٔ)
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  ــــغ مكــــي الّرــــقمي )ت ــــغ خــــاف ب ــــي حفــــز عســــخ ب ــــان ،اإلمــــام أب ه( ٔٓ٘تثكيــــف المدــــان وتمكــــيح الِجش
 –ه ٓٔٗٔ، ٔلبشـــــــان ، ط –ّجمـــــــو : مرـــــــصفى عبـــــــجالقادر عصـــــــا ، دار الكتـــــــب العمسيـــــــة ، بيـــــــخوت ، ق

 م .ٜٜٓٔ
 ي لمصباعـــــــة جالتصـــــــّػر المغـــــــػؼ مطـــــــاىخه وعممـــــــو وقػانيشـــــــو ، د . رمزـــــــان عبـــــــجالتّػاب ، مكتبـــــــة الخـــــــان

 م .ٜٜٚٔ-هٚٔٗٔوالّشذخ ، القاىخة ، 
  ــــــغ مدــــــعػد البغــــــػؼ )ت  تفدــــــيخ البغــــــػؼ ــــــػ   الحدــــــغ ب ــــــل( ، أب ــــــق :   ٙٔ٘)معــــــالع التشدي ه( تحقي

ـــــــة  ـــــــاض ، دار شيب ـــــــغ مدـــــــمع الحـــــــخش  الّخي عبـــــــجهللا الّشســـــــخ ، وعثســـــــان جسعـــــــة ضـــــــسيخية ، وســـــــميسان ب
 مٜٜٚٔ-هٚٔٗٔ، ٗلمصباعة والّشذخ ، ط

 ( ـــــجاء إســـــساعيل بـــــغ كثيـــــخ القخشـــــي تحقيـــــق : ســـــامي ه( ٗٚٚ – ٓٓٚتفدـــــيخ القـــــخآن العطـــــيع ، أبـــــػ الِف
 م ٜٜٜٔ -ىـ ٕٓٗٔ، دار شيبة ،الخياض، ٕبغ   الّدالمة ، ط

  ٔىــــــ ( ، طٗٓٙ –ٗٗ٘) مفـــــاتيح الغيـــــب( ،  فخـــــخ الـــــجيغ   بـــــغ عســـــخ الـــــخازؼ )  -التفدـــــيخ الكبيـــــخ 
 م .ٜٔٛٔ -ىـ ٔٓٗٔ، دار الفكخ لمصباعة و الشذخ والتػزيع ، 

  عبــــــج الدــــــالم  ىـــــــ ( .تــــــح : ٖٓٚ -ىـــــــ ٕٕٚ) تيــــــحيب المغــــــة ، أبــــــػ مشرــــــػر   بــــــغ أحســــــج األزىــــــخؼ
ىـــــــارون، وراجعـــــــو   عمـــــــي الشجـــــــار، الـــــــجار السرـــــــخية لمتـــــــأليف والتخجســـــــة والـــــــجار القػميـــــــة العخبيـــــــة 

 م.ٜٗٙٔ -ىـ ٖٗٛٔلمصباعة، القاىخة  
  ( ـــغ السشـــاوؼ ىــــ( ، تحقيـــق : ٖٔٓٔ -ىــــ ٕٜ٘التػقيـــف عمـــى ميســـات التعـــاريف ، لمذـــيخ عبـــجالخؤوف ب

 مٜٜٓٔ -ىـ ٓٔٗٔ،ٔجان ، عالع الكتب ، القاىخة ، طعبجالحسيج صالح حس
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  ( ٕٕٗجــــــامع البيــــــان عــــــغ تأويــــــل آؼ القــــــخآن ، أبــــــػ جعفــــــخ   بــــــغ جخيــــــخ الصبــــــخؼ – ٖٔٓ ، ) ىـــــــ
، دار إحيـــــاء التـــــخاث العخبـــــي ، بيـــــخوت  ٔتحقيـــــق : محســـــػد   شـــــاكخ ، راجعـــــُو : عمـــــي عاشـــــػر ، ط

 م .ٕٔٓٓىـ =  ٕٔٗٔلبشان ،  –
 خآن  والُسبــــّيغ لســــا تزــــّسَشو مــــغ الُدــــّشِة و آّؼ الُفخقــــان ، أبــــػ عبــــج هللا   بــــغ أحســــج الجــــامع ألحكــــام القــــ

ىـــــ ( ، تحقيــــق : ىذــــام ســــسيخ البخــــارؼ ، عــــالع الكتــــب ، الّخيــــاض، ٔٚٙبــــغ أبــــي بكــــخ القخشبــــي ) ت 
 م .ٖٕٓٓ –ه ٖٕٗٔ، ٔالّدعػدية، ط

  ( تحقيــــــق :   أبــــــػ اٜٖ٘جسيــــــخة األمثــــــال ،أبــــــػ ىــــــالل العدــــــكخؼ ، )لفزــــــل ابــــــخاليع  وعبجالحسيــــــج ه
 م.ٜٛٛٔ –ه ٛٓٗٔقصامر ، دار الفكخ، ودار الجيل ، بيخوت، 

  ىـــــــ ( ، تحقيــــــق : د. رمــــــدؼ ٕٖٔجسيــــــخة المغــــــة ، البــــــغ دريــــــج أبــــــػ بكــــــخ   بــــــغ الحدــــــغ األزدؼ ) ت
 م.ٜٚٛٔ،  ٔمشيخ بعمبكي ، دار العمع لمسالييغ، بيخوت ، ط

  ىــــــــ ( ، تحقيـــــــق :   عمـــــــي الشّجــــــــار ، دار ٕٜٖالخرـــــــائز ، أبـــــــػ الفـــــــتح عثســـــــان بــــــــغ جشـــــــي ) ت
 م .ٜٜٓٔالذؤون الثقافية العامة ، بغجاد ، 

  ، م ٕٗٓٓداللة األلفاظ ، د. إبخاليع أنيذ ، مكتبة األنجمػ السرخية ، القاىخة 
 ــــــي المغــــــة ، ســــــتيفغ أولســــــان ، تخجســــــة : كســــــال   بذــــــخ ، ط ، السصبعــــــة العثسانيــــــة ،  ٖدور الكمســــــة ف

 م .ٖٜٚٔمرخ ، 
 القاىخة ، د. ت . ٗديػان امخغ الكيذ ، تحقيق :   أبػ الفزل ابخاليع ، دار السعارف ، ط ، 
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  ىــــــ ( ، ٜٙٓٔشـــــفاء الغميـــــل فيســـــا فـــــي كـــــالم العـــــخب مـــــغ الـــــجخيل ، شـــــياب الـــــجيغ أحســـــج الخفـــــاجي )ت
، السصبعـــــــــة السشيخيـــــــــة بـــــــــاألزىخ ، القـــــــــاىخة ،  ٔترـــــــــحيح و تعميـــــــــق :   عبـــــــــج الســـــــــشعع خفـــــــــاجي ، ط

 م.ٕٜ٘ٔ -ـ ىٖٔٚٔ
  الرـــــاحبي فــــــي فقـــــو المغــــــة العخبيـــــة ومدــــــائميا و ســــــشغ العـــــخب فــــــي كالميـــــا ، أبــــــػ الحدـــــغ أحســــــج بــــــغ

،  ٔلبشــــــــان ، ط-، تحقيــــــــق : عســــــــخ فــــــــاروق الّصبــــــــاع ،مكتبــــــــة السعــــــــارف ، بيــــــــخوتى( ٜٖ٘فــــــــارس)ت
 م .ٖٜٜٔ –ه ٗٔٗٔ

  العبــارة كتــاب فــي السشصــق ، أبــػ نرــخ الفــارابي ، تحقيــق :   ســميع ســالع ، مصبعــة دار الكتــب ، القــاىخة
 م . ٜٙٚٔ،

 مٜٜٛٔ،  ٘عمع الّجاللة ، أحسج مختار عسخ ، مكتبة لدان العخب ، القاىخة ، ط .  
  والّشذــــــخ ، عمــــــع الّجاللــــــة فــــــي السعجــــــع العخبــــــي ، د . عبــــــجالقادر ســــــالمي ، دار ابــــــغ بصػشــــــة لمصباعــــــة

 ، د . ت .ٔعّسان ، االردن ، ط
  ، عمــــــع المغــــــة بــــــيغ التّـــــــخاث والسعاصــــــخة ، عــــــاشف مــــــجكػر ، دار الثقافـــــــة لمصباعــــــة والّشذــــــخ ، القـــــــاىخة

 م .ٜٚٛٔ
  ـــــخوت ـــــى تفدـــــيخ البيزـــــاوؼ )حاشـــــية الّذـــــياب( ، دار صـــــادر ، بي ـــــة الّخاضـــــي عم ـــــة القاضـــــي وكفاي عشاي

 لبشان ، د. ت . –
 ـــــب الحـــــجيث ، ألبـــــي عبيـــــج ه( ، تحقيـــــق : د.   عبجالسعيـــــج ٕٕٗالقاســـــع بـــــغ ســـــاّلم اليـــــخوؼ ) ت غخي

 ه .ٜٖٙٔ،   ٔخان ، دار الكتاب العخبي ،بيخوت ، ط
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  ه( ، تحقيــــــــق : د . ســــــــميسان ابــــــــػاليع   ٕ٘ٛغخيــــــــب الحــــــــجيث ،ابــــــــخاليع بــــــــغ اســــــــحاق الحخبــــــــي )ت
 ه.٘ٓٗٔ،  ٔالعايج ،جامعة أم القخػ ، مّكة السكخمة ، ط

  ىــــــــ ( ، ٖٛ٘الحـــــــجيث ، العاّلمـــــــة جـــــــار هللا محســـــــػد بـــــــغ عســـــــخ الدمخذـــــــخؼ ) ت الفـــــــاِئق فـــــــي غخيـــــــب
ـــــخوت ،  ـــــخاليع ، دار الفكـــــخ لمصباعـــــة و الشذـــــخ، بي ـــــػ الفزـــــل إب ـــــي   البجـــــاوؼ ، و   أب ـــــق : عم تحقي

 م .ٖٜٜٔ -ىـ ٗٔٗٔ
 دار الفكـــــــخ لمصباعـــــــة و الشذـــــــخ ، بيـــــــخوت ،  ٖفقـــــــو المغـــــــة و خرـــــــائز العخبيـــــــة ،   الُسبـــــــارك ، ط ،

 م .ٜٛٙٔ -ىـ ٖٛٛٔ
  ( ــــخازؼ ــــي حــــاتع بــــغ حســــجان ال ــــة والّثقافيــــة ،، ألب ــــي السرــــصمحات الّجيشي ــــة معجــــع اشــــتقاقي ف كتــــاب الديش

 م .ٕ٘ٔٓ،  ٔىـ ( ، حققو وقّجم لو : سعيج الغانسي ، مشذػرات الجسل ، بيخوت ، طٕٕٖت 
  ميـــــــجؼ  ىــــــــ( ، تحقيـــــــق :٘ٚٔكتـــــــاب العـــــــيغ ، أبـــــــػ عبـــــــج الـــــــخحسغ الخميـــــــل بـــــــغ أحســـــــج الفخاىيـــــــجؼ )ت

 السخدومي و إبخاليع الدامخائي ، دار ومكتبة اليالل ، بغجاد ، د . ت. 
 تحقيـــــــق : ى( ٜٗٓٔالكميَّـــــــات ، معجـــــــع السرـــــــصمحات و الفـــــــخوق المغػيَّـــــــة ، أبـــــــػ البقـــــــاء الكفـــــــػؼ)ت ،

 م .ٜٜٚٔد.عجنان دروير ، و  السرخؼ ، وزارة الثقافة و اإلرشاد القػمي ، دمذق ، 
 جراســــات العخبيــــة الحجبثــــة ،  د. عبــــج العديــــد مصــــخ ، الــــجار القػميــــة لمصباعــــة لحــــغ العامــــة فــــي ضــــػء ال

 م .ٜٙٙٔىـ = ٖٙٛٔو الشذخ ، القاىخة ، 
  ىـــــــ ( دار صــــــادر ، ٔٔٚلدــــــان العــــــخب ، جســــــال الــــــجيغ   بــــــغ مكــــــخم األنرــــــارؼ ابــــــغ مشطــــــػر ) ت

 م.ٜٙ٘ٔ_ٜ٘٘ٔ،  ٔبيخوت ، ط
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 القرـــــــــاص ، تقــــــــجيع : فاشســــــــة خميـــــــــل ،  المغــــــــة ، لفشــــــــجريذ ، تخجســـــــــة : عبجالحسيــــــــج الــــــــجواخمي   ،
 م .ٕٗٔٓالسخكد القػمي لمتخجسة ، القاىخة ، 

 ٗالمغـــــة والسجتســـــع : عمـــــي عبجالػاحـــــج وافـــــي ، مكتبـــــة عكـــــاظ لمشذـــــخ والتػزيـــــع ، جـــــّجة ، الّدـــــعػدية ، ط ،
 م .ٖٜٛٔ -هٖٓٗٔ

 م ٕٛٓٓ -هٜٕٗٔ،  ٖمبادغ المدانيات ، أحسج   قجور ، دار الفكخ ، دمذق ، ط. 
  ـــــــجاني ) ت ـــــــغ   البصميػســـــــي السي ـــــــػ الفزـــــــل أحســـــــج ب ـــــــال ، أب ـــــــق :   ٛٔ٘مجســـــــع األمث ىــــــــ ( تحقي

 محيي الجيغ عبج الحسيج ، دار السعخفة ، بيخوت ، د . ت. 
  ـــــغ إســـــساعيل بـــــغ ســـــيجه ) ت ـــــق عبـــــج الحسيـــــج ٛ٘ٗالسحكـــــع و السحـــــيط األعطـــــع ، عمـــــي ب ىــــــ ( ، تحقي

 م .ٕٓٓٓ -هٕٔٗٔ، ٔىشجاوؼ ، دار الكتب العمسية ، بيخوت ، ط
  ىــــــ ( ، تحقيـــــق : الذـــــيخ   حدـــــغ آل ٖ٘ٛالسحـــــيط فـــــي المغـــــة ، الرـــــاحب إســـــساعيل بـــــغ عّبـــــاد ) ت

 م. ٜٜٗٔ -هٗٔٗٔ،  ٔياسيغ ، عالع الكتب ، بيخوت ، ط
 ـــــــز ، أبـــــــػ الحدـــــــغ عمـــــــي بـــــــغ إســـــــساعيل بـــــــغ ســـــــيجه األنجلدـــــــي)ت ، تحقيـــــــق : خميـــــــل ى(ٛ٘ٗالسخرَّ

 م .ٜٜٙٔاث العخبي ، بيخوت ، ، دار إحياء التخ  ٔإبخاليع جسال ، ط
  السدِىــــــُخ فــــــي عمــــــػم المغــــــة و أنػاعيــــــا، العاّلمــــــة جــــــالل الــــــجيغ عبــــــج الــــــخحسغ بــــــغ أبــــــي بكــــــخ الدــــــيػشي

، شــــــــخح وتحقيــــــــق :   أحســــــــج جــــــــاد الســـــــــػلى ، عمــــــــي   البجــــــــاوؼ ،   أبــــــــػ الفزـــــــــل ى( ٜٔٔ)ت
 م. ٜٙٛٔ-هٙٓٗٔإبخاليع ، مشذػرات السكتبة العرخية ، بيخوت، 

 ــــخؼ الفيــــػمي ) ت  السرــــباح ىـــــ ( السكتبــــة ٓٚٚالُسشيــــخ فــــي غخيــــب الذــــخح الكبيــــخ ، أحســــج بــــغ   السق
 العمسية ، بيخوت ، د. ت. 
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  ، السصمـــــــع عمـــــــى ابـــــــػاب الفقـــــــو ،   بـــــــغ أبـــــــي الفـــــــتح البعمـــــــي الحشبمـــــــي ، تحقيـــــــق : زىيـــــــخ الّذـــــــاوير
 م . ٜٔٛٔ -هٔٓٗٔالسكتب اإلسالمي ، بيخوت ، 

  تحقيــــــق :   عمــــــي الشجــــــار وأحســــــج ى(ٕٚٓيحيــــــى بــــــغ زيــــــاد الفــــــخَّاء )تمعــــــاني القــــــخآن ، أبــــــػ زكخيــــــا ،
، عــــــالع  ٕيػســــــف نجــــــاتي و د. عبــــــجالفتاح اســــــساعيل شــــــمبي ، مخاجعــــــة :عمــــــي الشجــــــجؼ ناصــــــف ، ط

 م .ٜٓٛٔالكتب ، بيخوت ، 
 (، تحقيـــــق  ٖٙٗالسعتســـــج فـــــي أصـــــػل الفقـــــو ، ألبـــــي الحدـــــيغ   بـــــغ عمـــــي بـــــغ الّصّيـــــب البرـــــخؼ ، )ت

ـــــة ، دمذـــــق ، :  حسيـــــج  هللا ، و  بكـــــخ ، وحدـــــغ حشفـــــي، السعيـــــج العمســـــي الفخندـــــي لمجراســـــات العخبي
 .م ٜٗٙٔ-هٖٗٛٔ

  ـــــغ فـــــارس ) ت ـــــج الدـــــالم   ٜٖ٘معجـــــع مقـــــاييذ المغـــــة ، أبـــــػ الحدـــــيغ أحســـــج ب ىــــــ ( ، تحقيـــــق : عب
 م .ٕٕٓٓ -ىـ ٖٕٗٔىارون ، اتحاد الكّتاب العخب ، القاىخة ، 

  السغـــّخب فـــي تختيـــب السعـــّخب ، ألبـــي الفـــتح ناصـــخ الـــجيغ بـــغ عبجالدـــيج بـــغ عمـــي بـــغ السصـــّخز ، مكتبـــة
 م .ٜٜٚٔ،  ٔأسامة ، حمب ، ط

 ( تحقيـــــق: صـــــفػان عـــــجنان داؤودؼ، طٕ٘ٗمفـــــخدات ألفـــــاظ الُقـــــخآن الكـــــخيع ،الخاغـــــب األصـــــفياني ) ٗىــــــ 
 ه.ٕ٘ٗٔ،دار العمع / دمذق ، الجار الذامّية / بيخوت ، 

 ىـــــــ ( ، ٙٓٙيــــــة فــــــي غخيــــــب الحــــــجيث و األثــــــخ ، أبــــــػ الدــــــعادات السبــــــارك بــــــغ   الجــــــدرؼ ) ت الشيا
-هٜٜٖٔتحقيــــــق : محســــــػد   الصشــــــاجي ، و شــــــاىخ أحســــــج الــــــداوؼ ، السكتبــــــة العمسيــــــة ، بيــــــخوت ، 

 .مٜٜٚٔ


